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IV PRAEFATIO. 

88, 1 ὡς σὺν ἄκρα, 128, 2 εἰπεῖν, 18 ἐπικύπτοντα, 145, 24 
ὑπερηρεισμένην, 155, 6 σχίσεις, 172, 14 τὴν, 181, 1 ἀδι- 
κήσεσϑαι,. 28 κινήσεσϑαι, 219,2 νοήσαις, 227, 21 εἶναι, 
252, 20 που, 254, 24 om. ἀναγκαίας, 293, 25 καλούμενα, 
312, 8 ἀδικησόμενο:, 327, 15 αὖ, 340, 20 διὰ τοῦϑ᾽, 398, 23 
διότι, 406, 18 συνδοῦντες, 408, 25 ἄξειν, 409, 20 κλεῖσαι, 
425, 11 συστελλόντων, 449, 6 ἐν χρῶ, 465, 7 ἑαυτοῦ riva 
(hiatus vitatur), 471, 16 μὴν. In re quoque orthographica 
Urbinatis fides magna est; praestat enim 452, 24 Φυλότιμος. 
204, 23 σφόνδυλος., item 433, 9, 435, 6 plurimisque aliis 
loeis, 300, 14 πλεύμων, item 305, 7, alibi, 253, 94 xóiov, 
4, 17 τελεωϑῆναι, 38, 9 τελέας, 388, 8 τελέως, 423, 18 τέ- 
Àeov, 19, 7 χρύαι. 

2. Parisino 2253 (A) (olim Colbert. 4864 Reg. 3141). 
Codex est membranaceus foliorum 192 saeculi XI a Michaele 
ealligrapho seriptus et praeter Galeni libros X. XIV haec 
Hippocratis seripta continet: 1. κωακαὶ προγνώσεις fol. 
*— 385, 2. περὶ τροφῆς fol. 34*— 365, 3. περὶ πτισάνης 

fol. 31*—64*, 4, περὶ χυμῶν fol. 65*— 10^, 5. περὶ ὑγρῶν 
χρήσιος fol. 70 — 74, 6. ἐπιβώμιος fol. 745 — 75^, 7. περὶ 
τέχνης fol. 75*— 81*, 8. περὶ φύσιος ἀνθρώπου fol. 81*— 93^, 
9. περὶ φυσῶν fol. 93"— 100*, 10. περὸ τόπων τῶν κατ᾽ 
ἄνθρωπον fol 100*—117^5, 11. περὶ ἀρχαίης ἰητρικῆς fol. 
117?—130*, 12. ἐπιδημίαι fol. 130^—144^ (lib. 1). Iam 
sequuntur Galeni περὶ χρείας μορέων lib. X fol. 145*—169*, 
lib XIV fol. 169^—192?, libri XV exordium fol. 199. 
Galeni libri sex quaternionibus sive foliis quadraginta octo 
continentur, quaterniones in margine superiore litteris 

graecis o. D. y. δ. t. S significantur. In singulis paginis 
sunt viceni octoni versus. n ultima pagina litterarum 
duetus ita evanuerunt, vix ut dignosci possint.  Desinere 
videtur in vocabulis ἔχοις àv ἄμεινον χωρέῳ (vol IV 
p.212,14 K). Capitulorum indices singulis libris prae- 
missi sunt hi: fol 145 ΠΕΡῚ XPEIAZ ΜΟΡΙΩΝ 
BIBAION i. περὶ ὀφθαλμῶν: ὅτι τὸ κρυσταλλοειδὲς κυ- 

ρεώτωτον»ν ὄργανον τῆς ὄψεως ὑπάρχει. co ὅτι ἐν μέσῳ τοῦ 
^pvoradAoe.do vg ὑγροῦ καὶ τοῦ κερατοειδοῦς ἡιτῶνος ουνὶ- 





VI PRAEFATIO. 

—24'^5, altera multo recentior fol 1*—-20^", fol. 995 
— 1145, fol. 193*—194^5, fol. 139*— 158^. Apparet 
igitur codicis vetusti partem satis magnam temporum 
iniuria interiisse! eamque, ne liber esset truncus, 
a librario recentioris aetatis esse suppletam. Hac de 
causa fides duarum codicis partium longe diversa est: 
lectiones quas pars vetustior exhibet fere magni sunt 
pretii, lectiones partis recentioris plerumque nullius. Quid? 
quod hae ita cum codice Parisino 2148 congruunt, ut 
librarius, qui Laurentianum supplevit, aut hunc aut huius 
archetypum vel apographum descripsisse videatur. Quod 
ex eo quoque efficitur, quod eadem lacuna, qua p. 394, 4 
— 422, 10 Parisinus mutilatus est, in Laurentiano quoque 
deprehenditur Quae cum ita sint, recentioris partis solum 
librum VII per Hugonem Tschierschky conferendum cu- 
ravi, vetustior pars tota ab eodem collata est exceptis 
libris quarto et septimo decimo, quos Otto Staehlin 
Monacensis rogatu meo iam antea excusserat. 

Laurentiano codici in textu constituendo magnam fidem 
habendam esse loci plurimi demonstrant, quibus solus veram 
servavit lectionem. Afferam exempli causa: p. 102, 19 διὰ 
τί, 111, 17. ἐμήνυσαν, 112, 20 γ᾽, 118, 12 αὐτοῖς, 142, 22 
συνήϑη, 150,24 τούτου, 153,185 ϑεῖν, 174,29 ἡδονῶν. 
176, 28 τοῦ κόσμου, 197, 14 ἐνάργειαν, 310, 21 πιλητοῖς, 
161, 8 ἐκδεξομένῳ, 9 φαντασιωθησομένῳ, 359,19 ἐκπο- 
ριούσας, 463, ὅ μέν πως. 4068, 7 ἀπέτεινεν οὖν, 474, 25 
ἡ γάρ τοι (item Orib.), 476,1 ἡ λεπτὴ μῆνιγξ (vitatur 
hiatus), 479, 10 τό τ᾽ ὀστοῦν, 482, 4 ἀμφότεραι, 12 αὐτῆς, 
19 τινὰ, 484, 24 τινὰ εἶναι τῆς. 492, 10 πάνυ τι (item 
Orib), 20 συνανασπᾷ (item Orib., 493, 7 τοσοῦτον, 

. 495, 16 οἷον, 19 ἃς. 
Ceteras Laurentiani lectiones si examinaveris, facile 

1) Hanc foliorum iacturam librarius ipse fol. 1895 his 
verbis indicavit: λείσει ἐν τῷ ἀντιγράφῳ γερμανικῷ φύλλα τὸ 
£n»g σγήσειν τὸν. Lege ἕως [προ]σέχειν τὸν (— vol. III p. 869, 1ὅ K), 
& quo vocabulo fol 1695 incipit. Vides δὰ detrimentum eer- 
ciendum non quattuordecim, sed viginti folia opus toes. 

Pm .». p] 





VIII PRAEFATIO. 

οἰκοῦντε ἀκμὴν ἱσταμένης ἐν χριστιανοῖς τῆς Τραπεζοῦντος. 
ἐκείνου δὲ πάλιν ἐξ ἀνθρώπων ἀπελϑόντος διεκομίσϑη..... 
(vocabulum legere nequii) ἐν κωνσταντινουπόλει καὶ ἠγόρασα 
τοῦτο μετὰ τῶν ἄλλων βιβλίων αὐτοῦ ἐγὼ δημήτριος ἰατρὸς 
ὁ ἄγγλιος. 

Loci, quibus Parisinus solus veram tradidit lectionem, 
sunt pauci, velut p. 283,10 τῇ γε. 319,12 τὰ μόρια, 
921, ὅ τὸ yàg, 8341, 9 àv, 345, 18 κομπάξζουσι,. 315, 16 
ἐκδιδάσκειν, 316, 18 πάντη, 380,6 φωνοῦντος, 383,21 
ἐδεήϑημεν, 385, 14 ξαυτῆς, 420, 1 ϑαυμάσειν, 424, 8 ἀποφύ- 
σειν, 427, 8 δυσανάτρεπτα, 462, 18 πρόσϑεν. Plerumque cum 
Urbinati aut Laurentiano consentit neque tamen ex altero 
descriptus est. Necessitudinis quae inter B et U intercedit 
exempla habes insignia: p. 200, 24 φύσει. 281,7 ἡμῶν 
ϑεὸς, item 389, 9, 252, 4 ἐκκενώσαντας, 325, 12 χιτῶνα, 
326, 10 εὐκένητον, 342, 9 ἑπτὰ, 844, 23 ὅσοις uiv, 879, 8 
ἑκάστου, 385, 16 ἁπτομένου, 424, 5. ἐγκαρσίας, 24 μόριον, 
455,9 ἐγκεφάλου, 465,21 τῶν αἰσϑητηρίων. — Consensus 
inter B et L exempla perlustres velim haec: p. 202, 14 
ὑποβεβλημένην, 22 βδάλλειν, 215, ὃ ὑποφύεται ἥβης, 234, 1 
ἑκάστῳ add., 239,10 ἀνελάμβανε τὴν τροφήν, 257,11 
ἐρεῖν, 258, 14 ἐρῴης, 267, 27 τὰς κοινωνίας, 268, 6 παμ- 
πόλλῳ, 286, 15 δήπου, 475, 20 ἐσφήνωτο. 

5. Parisino altero 985 (C), paspyraceo saeculi XV 
foliorum 350, qui haee scripta continet: 1. ex Aristophanis 
Pluto fragmentum, 2. Anonymi explicatio historiarum, 
quarum meminit $8. Gregorius Nazianzenus in oratione 
funebri in S. Basilium. Ine. Οὗ τῶν ᾿Ελλήνων σοφισταί 
τε καὶ ῥήτορες. Expl τὸ τῶν ὀμφαλῶν σῶμα ὀφιῶδες 
fol 4"--11ῦ 3. τοῦ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου κυρίου 
᾿Ιωάννου τοῦ ἀργυροπούλου λύσεις ἀποριῶν καὶ ξητημάτων 
τινῶν, ἅπερ ἐξήτησέ τις τῶν ἐν τῇ Κύπρῳ φιλοσόφων καὶ 
ἰατρῶν fol 192*— 24^, 4. Galenus de febrium differentia 
lib. I. II. fol. 26*—71* (folium 25 vacuum), 5. Stephani 
de febrium differentia fol. 71*— 77*, 6. Galeni περὶ τῆς 
ἐξ ἐνυσγνέων διαγνώσεως fol 775—78* (folium 79 vacat), 

7. Aristotelis physica problemata fol. 80—9224, owws 





X PRAEFATIO. 

Leoniceni nomen fol. 122 adscriptum; praeterea in fol. 121 
legitur: n. VIII della quinta capsa n? 8 Galeni de 
membris hominum. Ex hoc codice editionem Aldinam 
expressam esse non solum inde apparet, quod verborum 
contextus, qualem Aldina praestat, paene omnibus locis 
cum illo congruit, sed etiamnune in codice passim notae 
illae legenti occurrunt, quibus typothetae ad finem paginae 
vel folii significandum uti solent, veluti post ὄνυχος voca- 
bulum p. 10, 9 in codice lineola recta est, quo vocabulo 
primum folium Aldinae terminatur; item post ταῦτα voca- 
bulum p. 19, 23 similis lineola ducta est, quo alterius folii 
finis notaretur, ei sic saepissime. 

Qui codex etsi eis qui editionem principem paraverunt 
pro fundamento erat, tamen non sine fructu denuo a me 
examinatus est. Non enim desunt loci, quibus bona co- 
dicis scriptura ab Aldo vel sociis eius praetermissa est, 
veluti codex recte exhibet p.44,6 δέ γε. 47,15 τὴν, 
70,22 γ᾽, 25 διαφωνοῦμεν, 92,13 ἡ σύνϑεσις, 94, 10 
ἀπήγαγε, 121, 21 προσπαραϑεῖναι, 122, 26 μελῶν. 140, 9 
διπλοῦν, 141,18 ὡς ὁ παρελθὼν, 150,5 ἐκτείνειν τε, 
179,8 αὐτῶν, 182,22 μείζονι, 28 ἐλάττονι, 26 μηδὲ, 
183, 18 ἅπασιν. 

Bonitate tamen ceteris multo inferior est. Ac primum 
eo vitiorum genere depravatus est, quod vocabulis pluri- 
bus omissis efficitur.  Saepissime enim librarius similitu- 
dine litterarum deceptus ab altero vocabulo ad alterum 
omissis quae intercedunt aberravit. Exempla talis negle- 
genliae exstant p.196,21; 241,9; 343,11; 303,25; 
372,26; 455,3; 474,1; 485, 20. Lacuna autem illa 
multo maioris ambitus, qua magna libri septimi pars a 
p. 394, 4 κοιλίας usque ad p. 422, 10 τῆς καρδίας hausta 
est, iam in archetypo fuisse videtur. Suppleta est ἃ Caio 
Britanno e codice nescio quo in editione variorum Galeni 
operum, quam Basileae ἃ. 1544 foras dedit. Deinde alio 
quovis mendorum genere, quo librarii oscitantes peccare 
soleni, laborat, ut locis plurimis ἃ ceteris qui veram 

servaverunt leciionem discedat.  Yxemypla suni. 





XII . PRAEFATIO. 

ceus saeculi XIV, «quos ad textum recensendum non ita 
multum valere libri septimi decimi variis lectionibus exa- 
minatis mihi persuasi. 

Etiam minoris pretii est codex Palatinus 251 (P) 
saeculi XV, qui mirum quantum cum codice D congruit, 
ut collato primo libro cognovi. 

Eiusdem generis est codex Marcianus 287 saeculi 
XV, qui et ipse versum Χριστὲ ἄναξ πονέουσι τεὸν νέμε 
ἄμβροτον ἄλκαρ simul cum inscriptione Γαληνοῦ περὶ χρείας 
τῶν ἐν ἀνθρώπου σώματι μορίων βιβλία IZ' exhibet. Libri 
primi exordium nullo lucro contuli. 

Neque Mutinensem codicem 219 saeculo XVI scrip- 
tum pluris faciendum esse perlustrata lectionum varietate 
intellexi, quam ex libro septimo decimo Otto Staehlin 
mihi descripsit. —Subscriptionem exhibet eandem quam 
Parisinus D et Laurentiani duo: ἥδε βίβλος σύμπασα γαληνοῦ 
δείκνυσι τέχνην | παισὶν ἑἐητήρων ἀτρεκὲς εὐσιλόγοις (?). | 
τῇδε γὰρ ἐν μιᾷ ἕπτά ve καὶ δέκα γράμματα τάξας τοῖσιν 
ὑπεξέϑετο χρείαν ὅλων μορίων | καὶ μὴν εὐφρονέων τις ἀγαϑὰ 
δαίδαλα ἔργα τῆσδε μαϑὼν ὅσα πλέξε φύσηϊ ϑεός. εὑρὼν 
τέλος γέγηϑα βιβλίου λόγε. 

Quid de reliquis codicibus, quos H. Diels, Die Hand- 
Schriften der antiken Árzte, I. Teil, p. 68 commemorat, 
Cantabrigiensi 47, Londinensibus duobus musei Britannici, 
Parisino 2281, Coisliniano 333, Vaticano Passioneiano 2, 
Veneto app. cl. V 9 statuendum sit, nescio; qui cum omnes 
recentioris aetatis esse videantur, ad textum emendandum 
sintne multum auxili allaturi dubito. Venetum quidem 
codicis B gemellum putaverim, quod in ipso quoque priores 
lbri tres desiderantur et liber ultimus in eadem vocabula 
(ἢ σελήνην ἤ τινα τῶν) desinit. 

Praeter codices in arte critica factitanda ei scriptores 
aetatis posterioris respiciendi sunt, qui Galeni opus am- 
plissimum excerpserunt. ΑΘ primum quidem Oribasius 
iussu luliani imperatoris ᾿Ιατρικῶν συναγωγῶν libros 
Septuaginta ita composuit, ut ex medicorum clarorum 

seripiis ad verbum fere excerperet quae medieinge siudioss 





XIV PRAEFATIO. 

ei quantum alia plurimum quaecumque in. XL ei plures ad- 
huc protensa fueril: determinare vero unamquamque yprae- 
dictarum certis lerminis non possumus propler coacervatam 

quaestionem. Non tamen necesse talem omnium certitudinem 
quaerere, possibili existente mobis οἱ sine ea ostendere pro 
his qui iuxta nos sunt certissime de unoquoque aegrotantum et 
curare recte et praenosticari futurum.  Supponatur enim (unc 

X V quidem horis febrire, sine febre vero fieri X XILI horis et 
hoc sic deinceps ei secundum analogiam obviare. Manifestum 
ilaque est, quoniam el tempus sciel quis secundum proximum 

ei quod intervallum est de tempore οἱ secundwm quaesitum 
eliam (otalis flexio etc. Sed eum hoc additamento senten- 
liarum conexus perturbari videatur, ipsius id Galeni esse 
negaverim. Quod quominus statuam, non impedior codicis 
D altera manu, quae addit in marg. λείσσει vi. Qui enim 
codicem D correxit, versionem latinam adhibuit. Id ap- 
paret ex nota p.31,16 vocabulis ἀλλ᾽ ἀκριβῶς adiecta. 
Ibi cum D vocabula μὲν ἐγγεγλυμμέναι omisisset, corrector 
in marg. addidit ,diligenter cavatae", quemadmodum Nico- 
laus interpretatur. 

Magni in arie critica exercenda momenti ratio est, 
quam Galenus ad hiatum evitandum secutus est. Dubium 
enim non est, quin illum quam diligentissime fugerit. 
Itaque omnes lectiones, quibus hiatus tollitur, sine ulla 
dubitatione recipiendae erant.  Perpauca restant hiatus 
exempla eonspicua, ut p. 3, 23; 5,16; 6,23 (vitari ne- 
quiit); 16, 10; 53, 23; ὅθ, 14; 196, 8; 202, 9; 320, 11; 
404, 14; 417, 18 (glossema); 454, 20, 22; 467, 5. 

De editionibus haec fere dicenda sunt. Editio prin- 
ceps Aldina (vol. I fol. 1—100) quae Venetiis 1525 prodiit, 
ad fidem codicis Parisini, ut supra monui, expressa est, 
non tamen tanta diligentia, ut non hie illie codice ipso 
iterum excusso textus emendari potuerit. Basileensis (vol.I 
p. 367—556) quae anno 1538 a Cratandro typographo 
in lucem missa est Aldinae textum refert mendis quibus- 
dam manifestis sublatis. Charteriana (tom. IV p. 284—704) 

anno 1679 divulgata ut in slàs Geleoi senipus ας Wa 





XVI PRAEFATIO. 

Siglorum conspectus. 

codex Parisinus 2253 

codex Parisinus 2154 

eodex Parisinus 985 

codex Parisinus 2148 

codex Laurentianus plut. LXXIV 4 
Nieolai versio latina 

codex Palatinus 251 

eodex Urbinas 69 

eodex Marcianus 287. 

ἃ — editio Áldina 

b — editio Basileensis 

eh — editio Charterii 

k — editio Kuehnii. 

“Προ τ Θ Ὁ »» ΠΠΠ}ΠΠ|}} 

( » inclusi quae addenda censui 
[] inclusi quae delenda putavi 
* notavi quae corrupta sunt. 

codd. — codices omnes 

cett. — ceteri codices 

8. ]l — supra lineam. 

Corn. — Cornarii emendationes margini exemplaris Aldinae 
adscriptae. 

Orib. — (Euvres d' Oribase. Par Bussemaker et Daremberg. 
6 voll. Paris 1851— 76. 

Hippocr. — (Euvres d' Hippocrate. Par E. Littré. 10 voll. 
Paris 1839—1861. 

Theophil. — Theophili de corporis humani fabrica libri V 
ed. Greenhill. Oxon. 1842. 





9: lAAHNOT 

τήδειον τὸ σῶμα Toig τῆς ψυχῆς ἤϑεσί τε καὶ δυνά- 

μεσιν᾽ ἵππῳ μὲν ἰσχυραῖς ὁπλαῖς καὶ. χαίτῃ κεκοσμη- 

μένον, καὶ γὰρ ὠκὺ καὶ γαῦρον καὶ οὐκ ἄϑυμον τὸ 

ξῷον᾽ λέοντι δέ, ϑυμικὸν γὰρ καὶ ἄλκιμον, ὀδοῦσί τὲ 

καὶ ὄνυξιν ἰσχυρόν' οὕτω δὲ καὶ ταύρῳ καὶ Ovi, τῷ ὁ 
μὲν γὰρ τὰ κέρατα, τῷ δ᾽ οἱ χαυλιόδοντες ὅπλα ξύμφυτα" 

ἐλάφῳ δὲ καὶ λαγωῷ, δειλὰ γὰρ τὰ ξῷα, ταχὺ μὲν τὸ 
σῶμα, γυμνὸν δὲ πάντη καὶ ἄοπλον. ἔπρεπε γὰρ | 

8 οἶμαι τάχος μὲν τοῖς δειλοῖς, τὰ δ᾽ ὅπλα τοῖς ἀλκίμοις. 

οὔτ᾽ οὖν δειλὸν οὐδὲν ὥπλισεν ἡ φύσις οὔτ᾽ ἄλκιμον i0 
ἐγύμνωσεν. ἀνθρώπῳ δέ͵ σοφὸν γὰρ τοῦτο τὸ ξῷον 
καὶ μόνον τῶν ἐπὶ γῆς ϑεῖον, ἀντὶ πάντων ὁμοῦ τῶν 
ἀμυντηρίων ὅπλων χεῖρας ἔδωκεν, ὄργανον εἷς ἁπάσας 

μὲν τὰς τέχνας ἀναγκαῖον. εἰρηνικὸν δ᾽ οὐδὲν ἧττον 

ἢ πολεμικόν. οὔκουν ἐδέησεν οὔτε κέρατος αὐτῷ ξυμ- 15 
φύτου βέλτιον ὅπλον κέρατος ἐπ᾽ ἄκραις ταῖς χερσίν. 
ἡνίκα βούλοιτο, λαβεῖν δυναμένῳ" καὶ γὰρ καὶ ξίφος 

καὶ δόρυ μείξονά τε ἅμα καὶ τέμνειν ἑτοιμότερα κέρα- 
τος ὅπλα' οὔϑ᾽ ὁπλῆς, καὶ γὰρ καὶ ξύλον καὶ λίϑος 
ἁπάσης ὁπλῆς ϑλᾶν βιαιότερα. καὶ κέρας μὲν καὶ 30 

ὁπλὴ πρὶν ἐλϑεῖν ὁμόσε δρᾶν οὐδὲν δύναται" τὰ δ᾽ 
ἀνθρώπων ὅπλα πόρρωθεν οὐδὲν ἧττον ἢ πλησίον 
ἐνεργεῖ, ἀκόντιον μὲν καὶ βέλος κέρατος, λέϑος δὲ καὶ 
ξύλον ὁπλῆς. ἀλλ᾽ ὠκύτερος ἀνθρώπου λέων. τί δὲ 
τοῦτο; ἄνθρωπος γὰρ ἵππον ἐδαμάδσατο σοφίᾳ καὶ || 25 

4 χερσίν, ὠκύτερον λέοντος ξῷον, ᾧ χρώμενος καὶ ὑπο- 

φεύγει καὶ διώκει λέοντα καὶ καϑεξόμενος ἀφ᾽ ὑψηλοῦ 

2 ἵππωνῦ J 6 τὰ κέρατα C κέρατα DU || 7 λαγῶ U | 14 τὰς 
om. C | 19 οὔϑ᾽] ἀλλ᾽ οὔτε CD | yao καὶ U γὰρ CD | 20 βιαι- 
ότερα βιαιότερον C || 23 post βέλος add. βέλτιον V mam. 
receníissima; sed supplendum videtur οὐδὲν ἧττον | 26 γὰρ U 
“ἕν yao CD 
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βάλλει τὸν ταπεινόν. οὔχουν γυμνὺς οὐδ᾽ εὔτρωτος 

οὐδ᾽ ἄοπλος οὐδ᾽ ἀνυπόδετος ἄνϑρωπος, ἀλλ᾽ ἔστι μὲν 
αὐτῷ ϑώραξ σιδηροῦς, ὁπότε βούλοιτο, πάντων δερ- 
μάτων δυστρωτότερον ὄργανον, ἔστι δ᾽ ὑποδημάτων 

τ παντοῖον εἶδος, ἔστι δ᾽ ὅπλων, ἔστι δὲ καὶ σχεπασμά- 
τῶν. οὐ γὰρ ϑώραξ μόνον, ἀλλὰ καὶ οἰκία καὶ τεῖχος 
καὶ πύργος ἀνθρώπου σκεπάσματα. ξύμφυτον δ᾽ εἴπερ 
ἦν αὐτῷ κέρας ἐπὶ τοῖν χεροῖν ἤ τι τοιοῦτον ἕτερον 
ἀμυντήριον ὕπλον, οὐδὲν ἂν εἶχεν ὅ τι χρήσαιτο ταῖς 

10 χερσὶν οὔτ᾽ εἰς οἰκίας ἢ τείχους κατασκευὴν οὔτ᾽ εἰς 

δόρατος ἢ ϑώρακος ἤ τινος ἄλλου παραπλησίου. ταύ- 
ταις ταῖς χερσὶν ἄνϑρωπος καὶ ἱμάτιον ὑφήνατο καὶ 

δίκτυον ἐπλέξατο καὶ πόρχον καὶ γρῖφον καὶ νεφέλην. 
ὥστ᾽ οὐ μόνον τῶν ἐπὶ γῆς (gov, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐν 

15 ϑαλάττῃ τὲ χαὶ ἀέρι κρατεῖ. τοιοῦτον μὲν αὐτῷ πρὸς 
ἀλκὴν ὅπλον ἡ χείρ. εἰρηνικὸν δ᾽ ὅμως καὶ πολιτικὸν 
ζξῷον) ἄνϑρωπος χερσὶ xcl| νόμους ἐγράψατο καὶ 

βωμοὺς καὶ ἀγάλματα ϑεοῖς ἱδρύσατο καὶ ναῦν κατε- 
σκευάσατο καὶ αὐλὸν καὶ λύραν καὶ σμίλην καὶ πυρά- 

30 γραν καὶ τἄλλα πάντα τῶν τεχνῶν ὄργανα καὶ ὑπομνή- 
ματα δ᾽ αὐτῶν τῆς ϑεωρίας ἐν γράμμασιν ὑπελίπετο. 
καί σοι διά τε γράμματα καὶ χεῖρας ἔτι καὶ νῦν ὑπάρ- 
χει ὁμιλεῖν Πλάτωνί τε καὶ Ἀριστοτέλει καὶ ἵἽππο- 
κράτει καὶ τοῖς ἄλλοις παλαιοῖς. 

35 Üap.llL Οὕτω μὲν σοφώτατον τῶν ἕῴων ἄν- 

σι 

1 τὸν] αὐτὸν U | 3 ἄοπλος οὐδ᾽ εὔτρωτος CD | 3 αὐτῷ 
δοδᾶ. αὐτοῦ ch ἢ 4 δυστρωτότατον U || B παντοῖον DiV παν- 
τοίων OD*U | ὕπλον U | 8 ταῖν CD | 11 ἄλλου τινὸς OD | 
44 ἐπὶ γῆς U ἐν γῇ CD | 16 ὅμως] ὅπως OU πολιτικὸν C 

a D | 11 ξῷον addidi: politicum. animal Ww S V ὃ, 
e ] 31 ἐγγράμμασιν Ὁ | ὑπολείπεται QV Y YS ὃ 

II 
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ϑοωώπος, οὕτω δὲ καὶ χεῖρες ὄργανα πρέποντα ξῴῳ 
σοφῷ. οὐ γὰρ ὅτι χεῖρας ἔσχε, διὰ τοῦτο δοφώ- 

τατον, ὡς Ἀναξαγόρας ἔλεγεν. ἀλλ᾽ ὅτι σοφώτατον 

ἦν, διὰ τοῦτο χεῖρας ἔσχεν. ὡς ᾿Αριστοτέλης φησὶν 

ὀρϑότατα γιγνώδκων. οὐ γὰρ αἱ χεῖρες ἄνθρωπον s 

ἐδίδαξαν τὰς τέχνας, ἀλλ᾽ ὃ λόγος" αἱ χεῖρες δ᾽ ὕρ- 

γανον, ὡς λύρα μουσικοῦ καὶ πυράγρα χαλκέως. ὥσπερ 

οὖν ἡ λύρα τὸν μουσικὸν οὐκ ἐδίδαξεν οὐδ᾽ ἡ πυράγρα 
τὸν χαλκέα, ἀλλ᾽ ἔστι μὲν ἑκάτερος αὐτῶν τεχνίτης 
διὰ τὸν ἐν αὑτῷ λόγον, ἐνεργεῖν δ᾽ οὐ δύναται κατὰ 10 

τὴν τέχνην χωρὶς ὀργάνων, οὕτω καὶ ψυχὴ πᾶσα Oud | 
6 μὲν τὴν ἑαυτῆς οὐσίαν ἔχει τινὰς δυνάμεις, δρᾶν δ᾽ ἃ 
πέφυκε δρᾶν ἀμήχανον αὐτῇ χωρὶς ὀργάνων. ἔνεστι δ᾽ 

ἐναργῶς ἰδεῖν, ὅτι μὴ τὰ μόρια τοῦ σώματος ἀναπείϑει 
τὴν ψυχὴν ἢ δειλὴν ἢ ἄλκιμον ἢ σοφὴν γίγνεσθαι. 15 

τὰ νεογενῆ ξῷα ϑεασάμενον ἐνεργεῖν ἐπιχειροῦντα 

πρὶν τελεωϑῆναι τοῖς μορίοις. ἐγὼ γοῦν καὶ βοὸς 

μόσχον πολλάκις εἶδον κυρίττοντα πρὶν φῦσαι τὰ κέ- 
ρατα καὶ πῶλον ἵππου λακτίξοντα μαλακαῖς ἔτι ταῖς 
ὁπλαῖς καί τινα κομιδῇ σμικρὸν χοῖρον ἀμύνεσϑαι 30 

ταῖς γένυσιν ἐπιχειροῦντα γυμναῖς τῶν μεγάλων ὀὁδόν- 

τῶν καὶ σκύλακα νεογενῆ δάκνειν ὀριγνώμενον ἅπα- 

λοῖς ἔτι τοῖς ὀδοῦσιν. αἰσϑησιν γὰρ πᾶν ξῷον ἀδί- 
δακτον ἔχει τῶν τὲ τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς δυνάμεων καὶ 

τῶν ἐν τοῖς μορίοις ὑπεροχῶν᾽ ἢ διὰ τί παρὸν ἐν- 35 

δάκνειν τῷ σμικρῷ χοίρῳ τοῖς μικροῖς ὀδοῦσιν ὃ δὲ 

1 καὶ om. U | 4 καὶ χεῖρας U | Arist. de part. &nimal. 
IV 10, 687* | ὅ τὸν ἄνθρωπον CD | 10 αὑτῷ scripsi: αὐτῷ 
codd. || 14 μὴ codd. μὲν b | οὐκ ἀναπείϑει ch | 15 γενέσϑαι C | 
17 τελειωθῆναι CD || 17—18 μόσχον βοὸς U || 22 ὀριγνώμενον 
codd, ὀρεγόμενον k | 28 ἅπαν Ü | 265—926 ἐνδάκνειν U ἐν- 

δακεῖν cett. 
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τούτους uiv ἀργοὺς ἔχει πρὸς τὴν μάχην, οἷς δ᾽ οὐκ 
ἔχει πω, χρῆσϑαι ποϑεῖ; πῶς οὖν ἐστι δυνατὸν φάναι 
τὰ ξῷα πρὸς τῶν μορίων διδαχϑῆναι τὰς χρήσεις αὐ- 
τῶν, ὅταν καὶ πρὶν | ἐκεῖνα σχεῖν, φαίνηται γιγνώ- 

πὅχοντας εἰ γοῦν ἐθέλοις ὠὰ τρία λαβὼν τὸ μὲν ἀετοῦ 
τὸ δὲ νήττης τὸ δ᾽ ὄφεως αὐτὰ ϑερμήνας συμμέ- 
τρῶς ἐχγλύψαι, τὰ γεννώμενά σοι ξῷα τὰ μὲν τῶν 
πτερύγων ἀποπειρώμενα ϑεάσῃ καὶ πρὶν δύνασθαι 
πέτεσθαι. τὸ δ᾽ ἱλυσπώμενόν τὲ καὶ σπεῦδον ἕρπειν, 

io κἂν ἔτι μαλακὸν καὶ ἀδύνατον ἧ. κἂν εἰ τελεώσας 
αὐτὰ x«9' ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν oixov ἔπειτ᾽ εἰς τόπον 

ὑπαίϑριον ἀγαγὼν μεϑείης, ὃ μὲν ἀετὸς ἀναπτήσεται 
πρὸς τὸ μετέωρον, ἡ νῆττα δ᾽ εἷς λίμνην τινὰ χα- 
ταπτήσεται. ὁ δ᾽ ὄφις εἰς τὴν γῆν καταδύσεται. εἶθ᾽ 

15 ὃ μὲν οἶμαι ϑηράσει μὴ μαϑών, ἡ δὲ νήξεται, ὁ δ᾽ 
ὄφις φωλεύσει [εἰς γῆν]. «φύσιες γὰρ ξῴων ἀδίδακτοις, 
φησὶν ὁ ἹἹπποχράτης. ταύτῃ μοι δοχεῖ τὰ μὲν ἄλλα 
τῶν ξῴων φύσει μᾶλλον ἢ λόγῳ τέχνην τινὰ διαπράτ- 
τεσϑαι. πλάττειν μὲν αἱ μέλιτται, ϑησαυροὺς δέ τινας 

0 χαὶ λαβυρίνϑους δημιουργεῖν οἱ μύρμηκες, νήϑειν δὲ 
καὶ ὑφαίνειν αἱ ἀράχναι. τεχμαίρομαι δὲ τῷ ἀδιδάκτῳ. 

Üap. IV. "4v8gozog δ᾽, ὥσπερ τὸ σῶμα γυμνὸς 

ὕπλων, οὕτω καὶ τεχνῶν τὴν ψυχὴν ἔρημος. διὰ τοῦτ᾽ 
ἀντὶ μὲν τῆς τοῦ σώματος γυμνότητος τὰς χεῖρας 

30 ἔλαβεν, ἀντὶ δὲ τῆς κατὰ τὴν ψυχὴν ἀτεχνίας τὸν 
λόγον, οἷς χρώμενος ὁπλίζει μὲν καὶ φρουρεῖ τὸ σῶμα 

ὁ αὐτὸς codd. | Τ ἐκγλύψαι U. ἐκλέψαι 
ἐτᾶσϑαι U | 10 ἔτι μαλαχὸνν ψαλωνὸν 

; C) glossema videtur | 36 qj posé μέζετται add. τὰ σίμβλα ch, om. codd. 

2s 

E 
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παντοίως, κοσμεῖ δὲ τὴν ψυχὴν ἁπάσαις τέχναις. ὥσπερ 

γάρ, εἴ vv ξύμφυτον ὅπλον ἐκέχτητο, μόνον ἂν ἦν 

ἐκεῖνο διὰ παντὸς αὐτῷ, οὕτως, εἴ τιν᾽ εἶχε τέχνην 

φύσει. τὰς ἄλλας οὐκ ἂν ἔδχεν. ἐπεὶ δ᾽ ἄμεινον 

ἦν ἅπασι μὲν ὅπλοις, ἁπάσαις δὲ χρῆσϑαι τέχναις, 5 

διὰ τοῦτ᾽ αὐτῷ ξύμφυτον οὐδὲν ἐδόϑη. καλῶς μὲν 
οὖν καὶ Ἀριστοτέλης οἷον ὄργανόν τι πρὸ ὀργάνων 
ἔφασκεν εἷναι τὴν χεῖρα᾽ καλῶς δ᾽ ἄν τις καὶ ἡμῶν 

ἐκεῖνον μιμησάμενος οἷον τέχνην τινὰ πρὸ' τεχνῶν 
φήσειεν εἶναι τὸν λόγον. ὡς γὰρ ἡ χεὶρ οὐδὲν οὖσα τὸ 

τῶν κατὰ μέρος ὀργάνων, ὅτι πάντα καλῶς πέφυκε 

δέχεσϑαι, πρὸ πάντων ἐστὶν ὄργανον. οὕτως ὃ λόγος 
οὐδεμιᾶς μὲν τῶν κατὰ μέρος ὑπάρχων τεχνῶν, ἁπάσας 

9 δ᾽ εἰς ἑαυτὸν δέχεσϑαι πεφυϊκὼς τέχνη τις ἂν εἴη πρὸ 
τεχνῶν. ἄνθρωπος οὖν μόνος ἁπάντων ξῴώων τέχνην 

ἔχων πρὸ τεχνῶν ἐν τῇ ψυχῇ κατὰ λόγον ἐν τῷ σώ- 

ματι πρὸ ὀργάνων ὄργανον ἐχτήσατο. 

Cap. V. Φέρε οὖν τοῦτο πρῶτον αὐτοῦ βασανί- 
6cutv τὸ μόριον. οὐκ εἰ χρήσιμον ἁπλῶς οὐδ᾽ εἰ 

σοφῷ ξῴῳ πρέπον ἐπισκοποῦντες. ἀλλ᾽ εἰ παντοίως so 
οὕτως ἔχει κατασκευῆς. ὡς οὐκ ἅν, εἴπερ ἑτέρως ἐγε- 

γόνει, διέκειτ᾽ ἂν ἄμεινον. ἕν μὲν δὴ καὶ πρῶτον 
κεφάλαιον ἀρίστης καταδχευῆς ὀργάνου ἀντιληπτιχοῦ, 

εἰ πάντων μὲν σχημάτων, πάντων δὲ μεγεθῶν, ὅσα 

κινεῖν ἄνθρωπος πέφυκεν. ἑτοίμως ἀντιλαμβάνοιτο. 535 
πότερον οὖν ἦν ἄμεινον αὐτῷ πρὸς ταῦτα σχισϑῆναι 
πολυειδῶς ἢ παντάπασιν ἀσχίστῳ γενέσϑαι; ἢ τοῦτο 

5 » 

1 ταῖς τέχναις C || 1 ὁ 4gicv. C|| 14 αὐτὸν Ὁ {16 τῇ ψυχῇ 
P τῇ om. cett. | 18 cf. Theophil. I ὃ | 23 ὄργανον ἀντιληπτικὸν 
4e de) U | 24 ἁπάντων δὲ U]| 26 πρότερον U | ἄμεινον αὐτῷ Ὁ 
ero Gusuvor CD 
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uiv οὐδὲ λόγου δεῖται πλείονος, ὡς ἄσχιστος μὲν 
μείνασα τηλικούτου μεγέϑους ἔψαυσεν ἂν ἑκάστου 
τῶν ὁμιλούντων, ἡλίκη περ οὖσα ἔτυχεν, εἰς πολλὰ δὲ 
σχισθεῖσα καὶ τοὺς πολὺ μείξονας ἑαυτῆς ὄγκους 

5 ῥᾳδίως ἔμελλε περιλήψεσθαι καὶ ϑηράσειν ἀκριβῶς τὰ 
σμικρότατα; τοῖς μὲν γὰρ || ἐπεκτείνεται τῇ διαστάσει 10 
τῶν δαχτύλων αὐτὰ περιλαμβάνουσα, τὰ σμικρότατα 

δ᾽ οὐχ ὅλη πειρᾶται λαμβάνειν, διαδιδράσκει γὰρ 
οὕτως, ἀλλ᾽ ἀρκεῖ πρὸς ταῦτα δυοῖν δακτύλων χρῆσϑαι 

τὸ τοῖς ἄχροις. οὕτω μὲν δὴ πρός τε τὴν τῶν μειξόνων 
καὶ τὴν τῶν ἐλαττόνων ἑαυτῆς ἀσφαλῆ λαβὴν ἡ χεὶρ 
ἄριστα διάκειται. πρὸς δ᾽ αὖ τὸ πολυειδῆ σχήματα 
περιλαμβάνειν δύνασθαι κάλλιστον ἦν ἐσχίσϑαι πο- 
λυειδῶς, ὡς νῦν ἔσχισται" καὶ πρὸς ταῦτ᾽ ἄριστα πάν- 

τὸ τῶν ἀντιληπτικῶν ὀργάνων φαίνεται παρεσχευασμένη. 
καὶ γὰρ περὶ τὸ σφαιροειδὲς σφαιροῦσϑαι δύναται 
κατὰ κύχλον αὐτὸ πανταχύϑεν περιλαμβάνουσα καὶ 
τοῖς εὐθέσιν ἢ κοίλοις ἀσφαλῶς περιβαίνει" εἰ δὲ 

τοῦτο, xol πᾶσι σχήμασιν" ἐκ τριῶν γὰρ ἅπαντα γραμ- 
30 μῶν συνίσταται, κυρτῆς καὶ κοίλης καὶ εὐθείας. ἐπεὶ 

δὲ πολλὰ τῶν σωμάτων μείξονα τὸν ὄγχον εἶχεν ij 
κατὰ μίαν χεῖρα, σύμμαχον ἕκατέρᾳ τὴν ἑτέραν ἡ 
φύσις ἐποίησεν, ὥστ᾽ ἀμφοτέρας ἐξ ἐναντίων μερῶν 
περιλαμβανούσας αὐτὰ μηδὲν ἀπολείπεσϑαι μιᾶς με- 

sm γίστης. ταῦτ᾽ ἄρα "καὶ πρὸς ἀλλήλας νενεύκασιν, τι 

ἀλλήλων γὰρ ἕνεκα γεγένηνται, καὶ πάντη πεφύκασιν 

redi d CD | iirreres UY τοῦτα Ὁ ταῦτα αὐ QD ] 
Τὰ vel τὴν OU ael D τὸ ἣν Ο ὃν ὕ ἦν ἂν D 18 περιβαίνεν 
superscr. deg U περιβαίνειν C | 30 καὶ κοίλης καὶ Ὁ 
Moto esos D] cf. Theophil. 13, M τονὲ Es 
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ἴσαι" καὶ γὰρ τοῦτ᾽ ἔπρεπεν ὀργάνοις ὁμοίως ἐνεργή- 
σουσιν. ἐννοήσας οὖν τὸ μέγιστον ὧν ἄνϑρωπος δύνα- 

ται μεταχειρίζεσθαι σωμάτων ἀμφοτέραις ταῖς χερσίν. 

οἷον ξύλον ἢ λίϑον, αὖϑίς μοι νόησον τὸ σμικρότα- 
τον. οἷον κέγχρον ἢ λεπτὴν ἀκριβῶς ἄκανϑαν Jj τινα 

τρίχα, κἄπειϑ'᾽. σον ἐστὶν ὄγκων πλῆϑος ἐν τῷ με- 

ταξὺ τοῦ μεγίστου καὶ τοῦ σμικροτάτου. τοῦτ᾽ αὖϑις 

ἅπαν ἐννοήσας, οὕτω καλῶς αὐτὸ μεταχειριξόμενον 

ἄνθρωπον εὑρήσεις. ὡς εἰ καὶ καϑ' ἕκαστον Éxs(vov 

μόνου χάριν ἐγεγόνεσαν αἱ χεῖρες. τὰ μὲν γὰρ ὅμι- 

κρότατα τοῖς δύο δακτύλοις ἄκροις λαμβάνει. λιχανῷ 

τε καὶ μεγάλῳ, τὰ δὲ τούτων βραχεῖ μείξω τοῖς αὐτοῖς 

μὲν ἀλλ᾽ οὐχ ἄκροις" ὅσα δὲ καὶ τούτων ἔτι μείξω, 
περὶ ταῦτα τοῖς τρισὶν ἐνεργεῖ δακτύλοις, μεγάλῳ καὶ 

λιχανῷ καὶ μέσῳ" καὶ εἴ τινα καὶ τούτων ἔτι μείζω, 

τοῖς τέτταρσιν εἶθ᾽ ἑξῆς τοῖς πέντε καὶ μετὰ τοῦτ᾽ 

ἤδη πάσῃ τῇ χειρί κἄπειτα | τὴν ἑτέραν ἐν τοῖς ἔτι 

μείξοσι προσάγει. ὧν οὐδὲν ἄν. εἶ μὴ πολυειδῶς εἰς 
τοὺς δαχτύλους ἔσχιστο. δυνατὸν ἦν γενέσϑαι. οὐ 

γὰρ δὴ τό γε σχισϑῆναι μόνον ἱκανὸν αὐτὸ καϑ᾽ 
ἑαυτό. τί γάρ, si μηδεὶς ἀντετέτακτο τοῖς τέτταρσιν, 

ὥσπερ νῦν. ἀλλ᾽ ἕξῆς ἅπαντες ἐπὶ μιᾶς εὐθείας ἐπε- 

φύκεσαν οἱ πέντε; ἄρ᾽ οὐ πρόδηλον, ὡς ἄχρηστον αὐ- 
τῶν ἐγίγνετο τὸ πλῆϑος; δεῖται γὰρ τὸ λαμβανόμενον 

ἀσφαλῶς ἢ πανταχόϑεν κατὰ κύκλον ἢ πάντως γ᾽ ἐξ 536 

ἐναντίων δυοῖν τόπων διαλαμβάνεσθϑαι. τοῦτ᾽ οὖν 

1 ὀργάνοις τοῖς CD || 8 μεταχειρίσασϑαι C || 4 οἷον λίϑον 
ξύλον Ὁ | 7 ταῦτ᾽ U || 8 ἅπαντ᾽ U? | 10 ἐγεγόνεισαν CD | 
11 δυσὶ C | 12 βραχεῖ Ὁ βραχὺ CD | 18 ἕτε βραχεῖ p. U | 
15 εἴπερ καὶ U εἴπερ C εἴ τινα D || 17 Ert om. D || 18 προσ- 
γεν CU | 20 μόνον CU μὲν D| 21 αὑτὸ D | ἀντιτέταχτο ὦ 
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ἀπώλετ᾽ ἄν, εἴπερ ἐπὶ μιᾶς εὐθείας ἑξῆς ἅπαντες ἐπε- 

φύκεσαν" σῴξεται δ᾽ ἀκριβῶς νῦν ἑνὸς τοῖς ἄλλοις, 

ἀντιταχϑέντος. οὕτω γὰρ ἔχει ϑέσεώς τε καὶ κινήσεως 
ὁ εἷς οὗτος, ὥστ᾽ ἐπιστρεφόμενος βραχείας παντελῶς 

s ἐπιστροφὰς μεϑ᾽ ἑκάστου τῶν τεττάρων ἀντιτεταγμένων 
ἐνεργεῖν. ἐπεὶ τοίνυν ἄμεινον ἦν οὕτως ἐνεργεῖν τὰς 
χεῖρας, ὡς νῦν ἐνεργοῦσι, διὰ τοῦτο καὶ τὴν κατα- 

σκευὴν αὐτῶν ἐνεργείαις τοιαύταις πρέπουσαν ἡ φύσις 

ἐποίησεν. 
19 — Üap. VL Οὐ γὰρ ἁπλῶς ἐχρὴν δύο δαχτύλους 18 

ἀντιτεταγμένους ἐν ταῖς τῶν σμικρῶν ὄγκων ϑήραις 

τοῖς ἄκροις σφῶν αὐτῶν ἐνεργεῖν, ἀλλὰ καὶ τοιούτοις 
οὖσιν, οἷα νῦν ἐστιν, οὕτω μὲν μαλακοῖς, οὕτω δὲ 
περιφερέσιν, οὕτω δ᾽ ὀνύχων ἔχουσιν. οὔτε ydg, εἰ 

15 μὴ σαρχῶδες ἣν αὐτῶν τὸ πέρας, ἀλλ᾽ ὀστέϊνον, ἦν 
ἄν ποτε δυνατὸν ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν σμικρῶν σω- 
μάτων οἷον ἀκανθῶν ἢ τριχῶν οὔτ᾽, εἰ σαρκῶδες μὲν 
ἀλλὰ μαλαχωτέρας καὶ ὑγροτέρας σαρκός. δεῖ μὲν γὰρ 
ὡς ἔνι μάλιστα περιπτύσσεσϑαι τῷ λαμβανομένῳ τὸ 

30 λαμβάνον, ἵν᾽ ἀσφαλὴς ἡ ἀντίληψις γένηται" περιπτύσ- 
σεσϑαι δὲ τῶν μὲν σκληρῶν καὶ ὀστεΐνων οὐδὲν δύ- 
waren, τὰ μαλακὰ δὲ συμμέτρως καὶ διὰ τοῦτο μετρίως 
εἴχοντα᾽ τὰ μὲν γὰρ ἀμέτρως μαλακὰ καὶ οἷον ῥυτὰ 
πλέον ἢ δεῖ τοῖς σχληροῖς εἴχοντα ῥᾳδίως αὐτῶν 

8 οὕτω γὰρ] cf. Theophil I4 | δ ἀντιτεταγμένων Ὁ ἀντι- 
τεταγμένος U ἀντιτεταγμένου D | 8 ἐνεργείαις τοιαύταις scripsi: 

ug τοιούτοις codd. | 10 ἐχρῆν ἁπλῶς U | δακτύλοις U | 
13 olo: codd. οἷα k | ἐστιν scripsi: εἰσιν codd. | 14 περιφερέσιν οὕτω 
add. in marg. U* | 15 ὄστινον U | 16 ἀντιλαμβάνεσθαι U. àvri- 
pcd a hs ἘΠΕ ΣῊΝ ἮΝ | 30 γένοιτο D 3a. Soi 

93 γὰρ γὰρ 24 ex] ἴφλ λεπτοῖς V sw μὴν Ὁ 23 κὸν γὰρ CU γὰρ D | 24 eximasts 

x 
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ἀπορρεῖ. ὅσα τοίνυν μεταξὺ τὴν φύσιν ἐστὶ τῶν 

ἀμέτρως μαλακῶν καὶ δχληρῶν, ὥσπερ καὶ αἱ τῶν 
δαχτύλων κορυφαί, ταῦτ᾽ ἂν εἴη κάλλιστα λαβῆς 

ἀσφαλοῦς ὄργανα. 

Cap. VIL. 4444' ὄντων καὶ αὐτῶν τῶν λαμβανο- 

μένων πολνυειδῶν ταῖς συστάδεσι. τὰ μὲν γὰρ μᾶλλον 

αὐτῶν, τὰ δ᾽ ἧττον μαλακὰ καὶ σκληρὰ τετύχηκεν 
ὄντα, πρὸς πάντ᾽ ἐπιτήδειον ἡ φύσις ἐποίησε τὴν 

κατασκευὴν αὐτῶν. διὰ τοῦτ᾽ οὖν οὔτ᾽ ἐξ ὄνυχος 
ἁπλῶς ἡ κορυφὴ τῶν δακτύλων οὔτ᾽ ἐκ σαρκὸς μόνης, 

ἀλλ᾽ ἐξ ἀμφοῖν ἀρίστην ϑέσιν λαβόντων συνετέϑη. 
τὸ μὲν γὰρ σάρκινον αὐτῶν ἐν τοῖς πρὸς ἄλληλα 

νενευκόσι μέρεσιν, ὧν ταῖς κορυφαῖς ϑηράσειν ἔμελ- 
λον, ó δ᾽ ὄνυξ ἔξωϑεν ἔδρα τούτοις ὑποβέβληται. τὰ 

μὲν οὖν μαλακὰ σώματα τοῖς δαρκώδεσι σφῶν αὐτῶν 

μορίοις μόνοις λαμβάνουσιν" ὅσα δὲ σκληρὰ καὶ διὰ 

τοῦτο τὴν τῆς σαρκὸς φύσιν ὠϑεῖ καὶ βιάξεται, ταῦτ᾽ 

οὐ δύνανται λαβεῖν χωρὶς τῶν ὀνύχων ἕδρας γὰρ 

δεῖται τηνιχαῦϑ᾽ ἡ σὰρξ ἀνατρεπομένη. πάλιν δ᾽ 

αὖ τοῖς ὄνυξι μόνοις οὐχ οἷόν τε λαβεῖν οὐδὲν τῶν 

τοιούτων᾽ σκληροὶ γὰρ ὄντες ἀπὸ τῶν δκληρῶν ἑτοίμως 

ὀλισϑάνουσι. ταῦτ᾽ ἄρα τῆς μὲν σαρκοειδοῦς ἐν ταῖς 

τῶν δακτύλων κορυφαῖς | οὐδίας τὸ τῶν ὀνύχων ὀλι- 

σϑηρὸν ἐπανορϑουμένης, τῶν δ᾽ ὀνύχων τὸ τῆς δαρκὸς 

εὐανάτρεπτον στηριξόντων ὄργανον ἀντιληπτιχὸν ἁπάν- 

τῶν; τῶν σμικρῶν ἅμα καὶ σκληρῶν σωμάτων, ὁ δάκτυ- 

Aog ἐγένετο. μάϑοις δ᾽ ἂν ἐναργέστερον, ὃ λέγω, ἐπι- 

ὃ κάλλιστα CU μάλιστα D | 7 ἧττον αὐτῶν U (repet.) | 
16 μαλακώτερα U || 16 μορέων CU | 19 πάλιν] cf. Theophil. I 4 | 
20 αὖ τοῖς codd.: αὐτοῖς τοῖς k || 29 ὀλισϑαίνουσι CD | σαρ- 
xédoveg C | 22—28 ταῖς κορυφαῖς v. δ. CD 
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στήσας ταῖς ἀμετρίαις τῶν ὀνύχων. ὅσοι μὲν γὰρ 
ὑπερβαλλόντως μεγάλοι καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἀλλήλοις συμ- 
πίπτουσιν, οὔτ᾽ ἄκανθαν μικρὰν οὔτε τρίχα λαβεῖν 

οὔτ᾽ ἄλλο τι δύνανται τοιοῦτον" ὅσοι δ᾽ αὖ διὰ σμι- 
5 κρότητα πρὸς τὰς κορυφὰς τῶν δακτύλων οὐκ ἐξικνοῦν- 
ται, τῆς ἔδρας ἀποστεροῦντες τὴν σαρχώδη φύσιν ἀδύ- 

verov ἀντιλαβέσϑαι ποιοῦσιν" ὅσοι δ᾽ ἐξισοῦνται ταῖς 

κορυφαῖς τῶν δαχτύλων, οὗτοι μόνοι τὴν ὠφέλειαν, 
ἧς ἕνεκα γεγόνασιν, ἄριστα παρέξονται. ταῦτ᾽ ἄρα 

τὸ καὶ Ἱπποκράτης ἔλεγεν" οὔνυχας μήϑ᾽ ὑπερέχειν μήτ᾽ 
ἐλλείπειν δακτύλων κορυφάς“ ὧν γὰρ ἕνεκα ysyóva- 
συν, ὅτων μετρίως ἔχωσι μεγέϑους, τηνικαῦτα μάλιστα 
παρέχονται. πολλὰ μὲν γὰρ καὶ ἄλλα χρηστὰ παρ᾽ 
αὐτῶν εἰς τὰς ἐνεργείας ἐστίν. οἷον κἂν εἰ E ocu | 

τὸ τὶ δέοι κἂν εἰ κνῆσαι κἂν εἰ δεῖραι κἂν εἰ διασπάσαι. 16 
σχεδὸν γὰρ ἐν ἅπαντί τε τῷ βίῳ καὶ κατὰ πάσας τὰς 
τέχνας καὶ μάλισϑ᾽ ὧν ἀκριβεῖς αἴ χειρουργίαι, τῶν 
τοιούτων χρήξομεν" ἀλλ᾽ ὡς ἀντιληπτικὸν ὄργανον ἡ 

χεὶρ εἰς τὴν τῶν σμικρῶν ἅμα καὶ σκληρῶν σωμάτων 

30 ϑήραν ὀνύχων ἐδεήθη μάλιστα. 
SD VIL τὸ δή xo οὖν; καίοοι bloss àv 

ἹἹπποχράτους ὃ Πλάτων, εἴπερ τις καὶ ἄλλος, καὶ và 
μέγιστα τῶν δογμάτων παρ᾽ ἐκείνου λαβών, οὕτως 
ἀργῶς ὑπὲρ ὀνύχων χρείας ἀπεφήνατο; τί δ᾽ ᾿άριστο- 

30 τέλης δεινότατος Qv τά τ᾽ ἄλλα καὶ τέχνην φύσεως 
ἐξηγήσασϑαι παρεῖδε τοσοῦτον περὶ χρείας ὀνύχων; 

5. ἃ παρεμπίχτουσιν CU |. 4 τοιοῦτον codd.: τοιούτων Ὁ ἢ 
8 ἀξοϊτεροῦντα εἰς Ὁ | 10 Ἱπποκράτης] Hippocr. HI 984 L. 
Galen. XVIII 2, 708 | 11 κορυφάς Ὁ κορυφαῖς Ὁ κορυφῆς D | 
19 ὅταν Οὔ ὅτε D ἔχωσι Οὔ" ἔχουσι DU: | Y5 κνϊδαι ὍᾺ δθναν 

ΓΟ ἀδιέρα, Ὁ 16 τὰς U om. CD | 19 δχιηρῶν ἃ. e. Sw 
᾿ αρῶν 0122 ὁ I2. U ὁ om. CD | τις καὶ Ὁ τὰ OS 
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ὁ μὲν γὰρ ὥσπερ τινὰς φαύλους δημιουργοὺς τοὺς 

καταδκευάζοντας τὸν ἄνθρωπον ϑεούς, olov προμελε- 
τῶντας τὴν χρειώδη τῶν ὀνύχων ἐν τοῖς ἄλλοις ξῴοις 

γένεσιν, διὰ τοῦτ᾽ ém ἄκροις αὐτούς φησι φῦσαι τοῖς 

δακτύλοις" ὃ δ᾽ ᾿Δριστοτέλης σκέπης ἕνεκα γεγονέναι s 

φησί. τίνος μέντοι σκέπης, οὐκ εἶπεν, ἄρά ys κρύους 

ἢ ϑάλπους ἢ τῶν τιτρωδκόντων ἢ τῶν ϑλώντων. | 
οὔτε γὰρ τούτων οὐδενὸς οὔτε παρὰ ταῦτ᾽ ἄλλου 
τινὸς ἕνεκα δκέπης ἐπινοῆσαι δυνατὸν ὄνυχας γεγο- 

νέναι. ἐμνημόνευσα δ᾽ ᾿ΑΔριστοτέλους καὶ Πλάτωνος, τὸ 

οὐχ ὡς ἐλέγξαι τὰ κακῶς αὐτοῖς εἰρημένα προῃρη- 
μένος, ἀλλ᾽’ ἵν’ ὅϑεν ἐπὶ τῶνδε τῶν δογμάτων ὧρ- 
μήϑην τὴν διέξοδον. ἐνδείξωμαι. πολλῆς γὰρ οὔδης 

παρὰ τοῖς παλαιοῖς ἰατροῖς τε καὶ φιλοσόφοις δια- 

φωνίας περὶ χρείας μορίων — oí μὲν γὰρ οὔϑ᾽ ἕνεκά τοῦ 15 
νομίξουσι γεγονέναι τὰ σώμαϑ᾽ ἡμῶν οὔϑ᾽ ὅλως κατὰ 

τέχνην, οἱ δὲ καί τινος ἕνεκα καὶ τεχνικῶς καὶ τού- 
τῶν αὐτῶν ἄλλος ἄλλην χρείαν ἑκάστου τῶν μορίων 

λέγει — πρῶτον μὲν ἐξήτησα κριτήριον τῆς τοσαύτης 

εὑρεῖν διαφωνίας, ἔπειτα δὲ καὶ μέϑοδόν τινα μίαν so 
ἐν τῷ καϑόλου συστήσασϑαι, δι’ ἧς ἑκάστου τῶν μο- 

ρέων αὐτοῦ τε καὶ τῶν συμβεβηκότων αὐτῷ τὴν χρείαν 

εὑρίσκειν δυνησόμεϑα. λέγοντος οὖν ᾿Ἱπποχράτους 

»»χατὰ μὲν οὐλομελίην πάντα συμπαϑέα, κατὰ μέρος 
δὲ τὰ ἐν ἑκάστῳ μέρει μέρεα πρὸς τὸ ἔργον“, || ἐδόκει ss 
μοι δίκαιον εἶναι βασανίσαι τὸν λόγον ἐν τοῖς μορίοις 

6 οὐκ U οὐκέτ᾽ CD | dod ys xo. U κρ. ἀρά y. cett. | 
8 οὐδὲ παρὰ U | 9 ὄνυχας CU ὄνυχα D || 11 ἐξελέγχειν 
ἐλέγξειν CD! ἐλέγξαι D? | 12 δογμάτων Ὁ λόγων CD | 18 γὰρ] 
γε U | 186 μὲν γὰρ U μὲν CD | 19 μὲν U! μὲν οὖν CDU? | 
28 ᾿Ιπποκράτους) de aliment. II 20 | 24—26 κατὰ δὲ uéosc τοῦ 

Á 
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πρότερον, ὧν σαφῶς ἴσμεν τὰς ἐνεργείας, ἐντεῦϑεν 
γὰρ κἀπὶ τἄλλα δύνασϑαι μεταβαίνειν. ὡς οὖν ἐβα- 
σάνισα, καὶ δὴ φράσω πρότερόν γε τὴν Ἱπποκράτους 
λέξιν ἐξηγησάμενος ἀσαφεστέραν τοῖς πολλοῖς οὖσαν, 

5 ὅτι τε κατὰ τὸν παλαιὸν ἡρμήνευται τρόπον καὶ ὅτι 

ταχέως, ᾿ὡς ἐχείνῳ σύνηϑες. ἔστι δὴ τὸ λεγόμενον 
πρὸὺς αὐτοῦ τοιοῦτον. τὰ μόρια τοῦ σώματος πάντα 

ἀλλήλοις ἐστὶ συμπαϑῆ, τουτέστιν εἰς ὑπηρεσίαν ἑνὸς 

ἔργου πάνϑ᾽ ὁμολογεῖ. τὰ μὲν δὴ μεγάλα καὶ τοῦ 
io παντὸς ξώου μόρια, καϑάπερ χεῖρες καὶ πόδες καὶ 

ὀφθαλμοὶ καὶ γλῶττα, τῶν ὅλου τοῦ fgov χάριν ἐνερ- 

γειῶν ἐγένετο καὶ πρὸς ταύτας πάνϑ᾽ ὁμολογεῖ. τὰ 
δὲ σμικρότερα καὶ αὐτῶν τούτων πάλιν τῶν εἰρη- 
μένων μύρια πρὸς τοὗργον τοῦ παντὸς ὀργάνου τὴν 

15 ἀναφορὰν ἔχει, οἷον ὀφθαλμός, ὄργανον ὧν ὀπτικὸν 

ἐκ πολλῶν συγχείμενον μορίων, ἅπαντα πρὸς ἕν ἔργον 
τὴν ὄψιν ὁμολογοῦντα κέχτηται" τὰ μὲν γὰρ ἔχει, δι᾿ 
ὧν ὁρῶμεν, τὰ δ᾽, ὧν οὐκ ἄνευ ὁρᾶν δυνατόν, τὰ δ᾽ 
ἕνεκα τοῦ βέλτιον | ὁρᾶν, τὰ δ᾽ sig τὴν τούτων ἁπάν- 19 

ἢ τῶν σωτηρίαν. ἀλλὰ καὶ πᾶν ἄλλο μόριον ὡσαύτως. 

καὶ γὰρ γαστὴρ οὕτω χαὶ στόμα καὶ γλῶττα καὶ πόδες 
καὶ χεῖρες, ὑπὲρ ὧν νῦν πρόχειται λέγειν. ὧν τὸ μὲν 
ἔργον οὐδεὶς ἀγνοεῖ" πρόδηλον γάρ, ὡς ἀντιλήψεως 

ἕνεκα γεγόνασιν" ὅτι δ᾽ ἅπαντ᾽ αὐτῶν τὰ μόρια τοι- 
ss αὗτά τε καὶ τηλικαῦτ᾽ ἐστίν, ὡς εἰς ὃν ἔργον ὅμολο- 

γεῖν τὸ τοῦ παντὺς ὀργάνου, τοῦτ᾽ οὐκέτι γιγνώσχου- 

8 ἱπποκράτους CU ἱπποκχράτειον D | 5 ἑρμηνεύονται U ἡρ- 
τ AUN CU δὲ D | 7 ἅπαντα Ὁ | 11 ὅλου CU 

D || 12 ἐγένετο U ἐγένοντο OD | πάνθ’ CU Gxcaw WV 
18 «rz U [ 15 ὧν scripsi: ὃν Ὁ om. CU* ἐσὰν V* Y 
35 re om. U. 

A " 



20 

14 TlAAHNOT 

σιν ἅπαντες. ἀλλ᾽ Ἱπποκράτης τε οὕτως ἐγίγνωσκε 

καὶ ἡμῖν νῦν αὐτὸ τοῦτ᾽ ἀποδεῖξαι πρόκειται. ἐξ αὐ- 
τοῦ γὰρ ἥ τε μέϑοδος συνίσταται τῆς τῶν χρειῶν 

εὑρέσεως καὶ τῶν παρὰ τἀληϑὲς ἄλλο τι δοξαξόντων 

ἐξελέγχεται τὰ σφάλματα. εἰ μὲν οὖν, ὡς ὀφθαλμῶν s 
καὶ χειρῶν καὶ ποδῶν εὔδηλον ἅπασι τοὔργον, οὕτω 

καὶ ϑώρακος καὶ πνεύμονος καὶ καρδίας καὶ τῶν ἄλλων 

ἁπάντων ἦν, οὐκ ἂν ἐν τοῖς περὶ χρείας μορίων λόγοις 

πολλὰ διεφερόμεϑα. νυνὶ δέ, τῶν γὰρ πλείστων ἄδηλον 

τοὔργον, ἄνευ δ᾽ ἐκείνου καλῶς γνω  σϑέντος οὐκ ἐνδέχεται 10 

τῶν κατὰ μέρος οὐδενὸς ἐξευρεῖν τὴν χορείαν, εὔδηλον, 

ὡς, ὅσοι περὶ τὰς ἐνεργείας τῶν ὀργάνων ἐσφάλησαν. 

οὗτοι καὶ τῆς χρείας τῶν μορίων διήμαρτον. οὔκουν 

οὔτ᾽ ΦἈριστοτέλους οὔτ᾽ ἄλλου τινὸς τῶν ἔμπροσϑεν 
ἁπάσας τὰς ἐνεργείας τῶν ὀργάνων εἱπόντος ἐνεδέχετο is 

περὶ χρείας μορίων ἡμᾶς ἀποδείξασϑαι συγγράμματα, 

πρὸς τῷ καὶ τινὰς ὀρθῶς μὲν εἰρηκέναι τῶν πλείστων 

τὰς ἐνεργείας, ἀγυμνάστους δ᾽ ἐν τῇ μεϑόδῳ τῆς τῶν 
χρειῶν εὑρέδεως γενομένους ἐν πολλοῖς τῶν κατὰ 

μέρος ἐσφάλϑαι,. ὥσπερ ἐπὶ τῶν ὀνύχων ἐδιδάξαμεν so 

ὀλίγῳ πρόσϑεν᾽ οἱ γὰρ ἄριστοι τῶν φιλοσόφων ἠγνο- 

ηκότες ἐφαίνοντο τὴν χρείαν αὐτῶν, οὐδὲ τῶν 'Imzo- 
κράτους. ὡς ἐλέγομεν, συνέντες γραμμάτων. ὁπότ᾽ 

οὖν ἐπὶ χειρός, ἧς τὴν ἐνέργειαν ἴσμεν, ὕμως ἔτι 
δεόμεϑα μεθόδου τινὸς εἰς τὴν τῶν χρειῶν εὕρεσιν, 535 

ἡ πού ys τῶν ἐγκεφάλου μορίων ἢ καρδίας ἢ τῶν 

2 νῦν om. ΟὟ [6 εὔδηλον ἅπασιν U ἄπ. εὖδ. CD | 11 οὐ- 
δενὸς post χρείαν colloc. CD | 16 post μορέων add. ἑνὸς U | 
ἀποδείξασθαι scripsi: ἀποδέξασθαι codd. ὑποδέξασϑαι k || 
17 ὀρθῶς uiv Ὁ μὲν ὀρθῶς CD | 21 ὀλίγον D | 28 συνέντες 
CD!U' συγεέντος D*U*|| 26 τῶν ante ἐγκεφάλου ow. ἃ 
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ἄλλων σχεδὸν ἁπάντων σπλάγχνων ἑτοίμως ἐξευρή- 
ἑκάστου τὴν ὠφέλειαν; ὁ μὲν γὰρ τὴν καρ- 

δίαν. ὃ δὲ τὰς μήνιγγας, | ὁ δὲ τὸν ἐγκέφαλον ἐν 51 
ἑαυτῷ φησιν ἔχειν τὸ τῆς ψυχῆς ἡγεμονοῦν, ὥστε καὶ 

5»τὴν ἐν τοῖς μορίοις αὐτῶν ὠφέλειαν ἄλλος ἄλλην ἐρεῖ. 
περὶ μὲν δὴ τούτων ἐν τοῖς ἑξῆς διερευνήσομεν. οὐδὲ 
γὰρ νῦν αὐτῶν ἐμνημονεύσαμεν ἄλλου τινὸς ἕνεκεν ἢ 
τοῦ μηνῦσαι τὰς αἰτίας, δι’ ἃς περὶ χρείας μορίων 
ἐνεχειρήσαμεν γράφειν, οὕτω μὲν ᾿ἀριστοτέλει πολλῶν 

10 καὶ χαλῶς εἰρημένων, οὕτω δ᾽ οὐκ ὀλίγοις ἄλλοις 

ἰατροῖς τε καὶ φιλοσόφοις, ἧττον μὲν ἴσως ᾿Αριστοτέ- 
λους, καλῶς δ᾽ οὖν καὶ αὐτοῖς, ὥσπερ ἀμέλει καὶ 

Ἡροφίλῳ τῷ Χαλκηδονίῳ. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰ Ἱπποκράτους 
ἣν ἱκανά, τὰ μὲν ἀσαφῶς εἰπόντος, τὰ δ᾽ ὅλως παρα- 

1s λιπόντος. x«xüg μὲν γὰρ ἐκεῖνος οὐδὲν ἔγραψεν ἐμοὶ 

γοῦν χριτῇ. διὰ ταῦτ᾽ οὖν ἅπαντα προτραπέντες 
γράψαι περὶ τῆς χρείας τῶν μορίων ἑκάστου τὰ μὲν 
ἐξηγησόμεϑα τῶν ὑφ᾽ Ἱπποκράτους ἀσαφέστερον εἰρη- 

μένων, τὰ δ᾽ αὐτοὶ προσϑήσομεν κατὰ τὰς ὑπ᾽ ἐκείνου 
30 παραδοϑείσας μεϑόδους. 

Cap. ΙΧ. Ὅθεν οὖν λέγοντες ἀπελίπομεν, ἀναλά- 55 
Bousv αὖϑις ἅπασαν ἐπεξιόντες τὴν τῆς χειρὸς κατα- 

σχευήν" ἂν γὰρ ἐν τοῖς περὶ ταύτης λόγοις σαφῆ τὴν 

ἐνέργειαν ἐχούσης τελέως γυμνασώμεϑα, ῥᾷον οὕτω 

ἐκείνου U 4. ἐ. δοϑήσας hil à. € d 
νολάβομεν Ὁ. 

: m 



2 eo 

16 lTAAHNOT 

τὴν μέϑοδον τῶν ἑξῆς λεγομένων μαϑησόμεϑα. πάλιν 
οὖν, ὥσπερ ἀπὸ ϑεοῦ φωνῆς, τῆς ᾿Ιπποκράτους ἀρξώ- 
μεϑα λέξεως. ἐν οἷς γὰρ ἐνεδείκνυτο τὴν χρείαν τῶν 

ὀνύχων, δι’ ὧν, ἡλίκους αὐτοὺς ἔχειν προσῆκεν. ἐδί- 
δαόκεν. ἐν τούτοις καὶ τοῦ σχισϑῆναι μὲν εἰς δακτύ- 
λους τὴν χεῖρα καὶ τοῖς τέτταρσι δ᾽ ἀντιταχϑῆναι τὸν 

μέγαν ὁμοίως ἐνδείκνυται γράφων ὧδε" δακτύλων 

δ᾽ εὐφυΐα, μέγα τὸ ἐν μέσῳ, καὶ ἀπεναντίον τὸν μέγαν 

τῷ λιχανῷ" ““ ἕνεκα γὰρ τοῦ διίστασϑαι τοὺς δακτύ- 

λους ἀπ’ ἀλλήλων ἐπὶ πλεῖστον. πολλαχῇ εὔχρηστον 
ὄν. ἡ σχίσις αὐτῶν ἐγένετο. δεόντως οὖν, ὅταν. οὗ 
χάριν ἐγένοντο, τοῦτ᾽ αὐτοῖς ὑπάρχῃ, μάλιστα τὴν 

τοιαύτην κατασχευὴν εὐφυεστάτην εἶναί φησι. διὰ 

γάρ τοι ταύτην καὶ τὸ ἀντιτετάχϑαι τὸν μέγαν δάκτυ- 
λον τοῖς ἄλλοις [|ὑπάρχει. ὡς. εἴπερ ἔσχιστο μόνον ἡ 

χεὶρ ταύτῃ, μὴ μέντοι καὶ πλεῖστον τῶν ἄλλων ἀπεῖχεν 
ὁ μέγας, οὐκ Gv ἀντετέτακτο αὐτοῖς. πολλὰ τοίνυν 

κἀνταῦϑα δι’ ὀλίγων ῥημάτων διδάσκει τούς γε δυνα- 

μένους μανϑάνειν τὰ αὐτοῦ. δίκαιον οὖν ἴσως καὶ 

ἡμᾶς μὴ τἄλλα μόνον καλὰ τἀνδρὸς ξηλοῦντας., ἀλλὰ 

καὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ δι’ ὀλίγων ὀνομάτων διδάσκειν 

πολλά, τὸν τρόπον τῆς ἐξηγήσεως ἁπάντων τῶν οὕτως 
ὑπ’ αὐτοῦ γεγραμμένων ἐνδεδειγμένους μηκέτι τὰς 

κατὰ μέρος ἐπεξιέναι δήδεις. οὐ γάρ, ὡς “Ἱπποκράτης 

κάλλιστα περὶ τῶν τοιούτων ἐγίγνωσκε, πρόκειται 

1 τῶν ἑξῆς λεγομένων C &. λεγομένην D!U ἐν τοῖς (in 
marg?) é. λεγομένοις D* | 4 δι ἣν C || 6 post τέτταρσιν add. 

om. cett.| 7 ὧδε] cf. Hippocr. III 286 μ 10 χρήσιμον C, 
ἊΝ recte | 11 ἐγένετο CU ib vevo D || 14 μέγαν δάκτυλον U 
μέγαν CD | 17 ἀντέτακτο U ἀντίτακται C ἀντιτέτακτο D ̓  
20 χωλὰ C om. ceit. | 21 ὀνομάτων CU ῥημάτων D || 26 μά- 

4ore U 
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λέγειν ὅτι μὴ πάρεργον, ἀλλὰ τῶν μορίων ἁπάντων. 
διελθεῖν τὴν χρείαν ἕν ἔτι τοῦτο μόνον ἐξηγησα- 
μένους ὧν ἐνεδείξατο διὰ τῆς προγεγραμμένης λέ- 
ξεῶς ὃ Ἱπποχράτης, ἀναγχαιότατον μὲν ὃν ἰατρῷ 

5 γιγνώσκεσθαι, μὴ δυνάμενον δ᾽ εὑρεϑῆναι χωρὶς τοῦ 
περὶ χρείας μορίων ἀκριβῶς ἐπισκέψασθαι. τί δ᾽ ἐστὶ 
τοῦτο; τὸ γιγνώσκειν, ἥτις ἐστὶν ἡ ἀρίστη κατασκευὴ 
τοῦ σώματος ἡμῶν. δῆλον γάρ, ὡς ἡ πάντ᾽ ἔχουσα 
τὰ μόρια | τὴν ἀφ᾽ ἑαυτῶν ὠφέλειαν ἱκανὴν sig τὰς 54 

ὁ ἐνεργείας τῶν ὀργάνων παρεχόμενα. «δακτύλων γὰρ 
εὐφυΐα, φησί, μέγα τὸ ἐν μέσῳ, καὶ ἀπεναντίον τὸν 
μέγαν τῷ λιχανῷ“ καὶ εἰ ἐπανερωτῴης, διὰ τί; τὴν 
ἀπόκρισιν ἑτοίμην ἔχεις γεγραμμένην" «κατὰ μὲν γὰρ 
οὐλομελίην πάντα συμπαϑέα, κατὰ μέρος δὲ τὰ ἐν 

&éxdovp μέρει μέρεα πρὸς τὸ ἔργον." τί ποτ᾽ οὖν 

ἔργον ἐστὶ τοῦ μέρους ἡμῶν, τῆς χειρός; ἀντίληψις 
δηλονότι. πῶς οὖν εἰς ταύτην ὁμολογήσουσιν οἵ δά- 
κτυλοι πάντες; εἰ μέγα μὲν ἔχοιεν τὸ ἐν μέσῳ, ἀντικρὺ 
δ᾽ ὃ μέγας εἴη τῷ λιχανῷ. οὕτω γὰρ ἅπαντα τὰ δι᾿ 
αὐτῶν ἐνεργούμενα καλῶς πραχϑήσεται. καὶ γὰρ οὖν 
χαὶ ὀφθαλμῶν καὶ ῥινῶν εὐφυΐαν ξητῶν ταῖς ἐνερ- 
γείαις συνάπτων αὐτῶν τὴν κατασκευὴν ἐξευρήσεις" 
αὕτη γάρ σοι χανὼν καὶ μέτρον καὶ κριτήριον εὐφυΐας 
τε καὶ κάλλους ἀληϑινοῦ. οὐδὲ γὰρ ἄλλο τι τὸ 

1 λέγειν πρόκειται τανῦν O | 3 ἕν om. U | 3—4 λέξεως: 
] 4 ὃν om. QU | Τ κατασκενὴ post ἡμῶν colloc. U | 

TE NM el E (p γήήσουσιν add. ἀλλήλοις CU* Y SQ319 εἰ νὰν Ἂν. ᾿ A e in SEA νὴ 

| GALENUS ed. Helmreich I. ΕἸ 
li 
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ἀληϑινὸν κάλλος ἐστὶ πλὴν τῆς ἀρίστης κατασκευῆς, 
ἣν ταῖς ἐνεργείαις κρινεῖς ᾿Ιπποχράτει πειϑόμενος. | 
οὐ λευκότησιν ἢ μαλακότησιν dj τισιν ἑτέροις τοιούτοις, 

δι’ ὧν τὸ χομμωτικόν τε καὶ νόϑον, οὐ τὸ τῆς φύσεως 
οὐδὲ τὸ ἀληϑινὸν ἐπιδείκνυται κάλλος. ὅϑεν ἄλλα 5 

μὲν ἂν ἀνδραποδοχάπηλος, ἄλλα δ᾽ ᾿Ιπποκράτης ἔπαι- 

νέσειξ σώματα. σὺ δ᾽ ἴσως οἴει παίζοντα τὸν παρὰ 
τῷ Ξενοφῶντι Σωχράτην ἀμφισβητεῖν κάλλους τοῖς 
εὐμορφοτάτοις εἶναι δοχοῦσι τῶν κατ᾽ αὐτόν. ὁ δ᾽ 
εἰ μὲν ἁπλῶς εἶπεν ἄνευ τοῦ πρὸς τὴν ἐνέργειαν τὸ 
ἀναφέρειν καὶ ταύτῃ τὸ πᾶν σταϑμᾶσϑαι κάλλους. 
πέρι, τάχ᾽ ἂν ἔπαιξε uóvov: ἐπεὶ δ᾽ ἐν ἅπαντι τῷ 

λόγῳ τὸ τῆς καταδχευῆς τῶν μορίων κάλλος εἷς τὴν 

ἀρετὴν ἀναφέρει τῆς ἐνεργείας. οὐκέτι παίξειν αὐτὸν 

μόνον, ἀλλὰ καὶ σπουδάξειν νομιστέον. αὕτη γὰρ ἡ τὸ 
Σωκράτους μοῦσα, μιγνύειν ἀεὶ τὴν σπουδὴν ἐν μέρει 

παιδιᾶς. ταῦτα μὲν οὖν εἰς τοσοῦτον αὐτάρκως εἴρη- 

ται τό τὲ χρήσιμον ἐνδειχνύμενα τῆς προκειμένης 

πραγματείας καὶ τῶν παλαιῶν ὡς χρὴ τῆς τε γνώμης 

καὶ τῆς λέξεως ἐπαΐειν διδάσκοντα. τὴν δὲ τῆς χειρὸς 530 
κατασκευὴν ἑξῆς ἅπασαν ἐπέλθωμεν | μηδέν. ὡς οἷόν 

vt, παραλιπόντες ἀβασάνιστον. ἵνα δ᾽ ὁ λόγος προΐῃ 

μεϑόδῳ, πάντα τὰ τοῖς σώμασιν ὑπάρχοντα διελώμεϑα. 

ὑπάρχουσι δὲ πρῶται μὲν καὶ μάλισϑ᾽ αἱ κράσεις" 
αὗται γὰρ τὴν ἰδίαν οὐσίαν τῶν μορίων συμπληροῦσιν. 35 

ὅτι γὰρ ὧδέ πως ἔχει ϑερμότητός τε καὶ ψυχρότητος 

ὃ τισιν ἑτέροις U ἄλλοις τισὶ cett. | 4 τὸ om. CD || 6—7 ἐπαινέσαι 
τὰ U ἑπαινέσει γε CD! | 7 οἵη U; cf. Xenoph. Symp. c. 5 | 
8 ἀμφισβητεῖν κάλλους Ὁ ἀ. x. πέρι C περὶ x. ἀ. D | 12 ἔπαιξε C ] 

16 γφυσ» CU [| 17 οὖν om. CU | 92 παραλειπόντες Ὁ V προείῃ 
Uf 24 πρῶτα, CU πρῶτον D | μὲν om. Ὁ | 26 coy. v. v. CU 
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καὶ ξηρύτητος καὶ ὑγρότητος τὸ σῶμα, διὰ τοῦτο 
τοιόνδε τὴν φύσιν ἐστί. τὸ γὰρ εἶναι σαρκὶ τῇ σαρκὶ 
καὶ νεύρῳ τῷ νεύρῳ καὶ τῶν ἄλλων ἑκάστῳ τοῦϑ᾽., 
ὅπερ ἐστί, διὰ τὴν ἐκ τῶν εἰρημένων τεττάρων ποιὰν 

s» χρᾶσιν ἐγένετο. ταῦτα μὲν οὖν αὐτοῖς κατὰ τὸν τῆς 
οὐσίας ὑπάρχει λόγον. ἕπονται δ᾽ ἐξ ἀνάγκης ἀτμοὶ. 
aul χυμοὶ καὶ χρόαι καὶ σκληρότητες καὶ μαλακότητες 

ἕτερα δ᾽ ἐξ ἀνάγκης συμβέβηκε, ϑέσις καὶ μέγεθος 
καὶ πλοχὴ καὶ διάπλασις. ὅταν οὖν τις ἀκριβῶς ἐθέλῃ 

τὸ βασανίσαι τὴν χρείαν ἁπάντων τῶν ὑπαρχόντων τοῖς 

ὀργάνοις. πρῶτον μὲν ἐξετασάτω. xu9' ὃ τὴν ἐνέρ- 
γειων ἐχτήσατο᾽ τὰ πολλὰ μὲν γὰρ εὑρήσει κατὰ τὴν 
ἰδίαν οὐσίαν. ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ διά τι τῶν ἑπομένων. 
ὧς ἐν ὀφθαλμοῖς διὰ τὴν | χρόαν. ἔπειτα 0b καὶ τῶν 31 

15 ἄλλων μορίων ἑκάστου τὴν χρείαν ξητησάτω. πότερον 
διὰ τὴν ἐνέργειαν ὠφέλιμόν ἐστιν ἢ διά τι τῶν ἔπο- 

μένων ταῖς κράσεσιν, ὡς ὀστοῦν διὰ τὴν σκληρότητα. 
μετὰ δὲ ταῦτ᾽ ἤδη τῶν συμβεβηκότων ὅλοις τε τοῖς 

ὀργάνοις καὶ τοῖς μορίοις αὐτῶν ἕκαστον ἐπισκεψάσϑω. 
3)» ταῦτα δ᾽ ἐστίν, ὡς ὀλίγῳ πρόσϑεν ἐρρέϑη. ϑέσις καὶ 

μέγεθος καὶ πλοκὴ καὶ διάπλασις. ὅστις δὲ πρὶν 

ἅπαντα ταῦτα βασανίσαι, πότερον ὀρϑῶς ἢ καί τι 
φαύλως αὐτῶν ἔχει. περὶ χρείας οἴεται μορίων καλῶς 
ἐπεσκέφϑαι, κακῶς ἔγνωκε. 

x — Cap. X. Μὴ τοίνυν μηδ᾽ ἡμεῖς αὐτὸ πάϑωμεν 
ἑχόντες, ἀλλὰ πρῶτον μὲν ἐπὶ τῆς χειρός, ἐπειδὴ περὶ 
ταύτης πρώτης προὐϑέμεϑα λέγειν, ἑξῆς δὲ καὶ τῶν 

3 bae ra να Ὁ οὶ CD 3 dq UA Ὁ τὸ ἂν 
] 15 ἄλλων αὐτοῦ (αὐτῶν C) μορίων Xe geek 

é m) y. ἐρρήϑη D | 28 οἴηται V | 21 ταύτης veis 
EA Dri πρ. πρῶτον e) 

ε ^ 
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ἄλλων uogíov ἑκάστου τὴν βάσανον ποιησώμεϑα πρὸς 

ἅπαντα ταῦϑ᾽, ὡς καὶ πρόσϑεν ἐδείξαμεν, ἀρχήν τε 

ἅμα τῆς ξητήσεως καὶ κριτήριον τῶν εὑρισκομένων 
τὴν ἐνέργειαν ἔχοντες. ἐπεὶ τοίνυν τὸ μὲν ἔργον τῆς 
χειρὸς ἡ ἀντίληψις, ἀντιλαμβάνεσθαι δ᾽ οὐδενὸς ἂν 

ἠδυνήϑη ποτ᾽ ἀκίνητος μένουσα, | λιϑίνης γὰρ οὕτως. 

ἢ νεκρᾶς οὐδὲν ἂν ἀπέδει, δῆλον, ὡς τὸ πρῶτον αὐτῇ 

τῆς ἐνεργείας μόριον ἔσται. δι᾽ οὗπερ ἂν εὑρεϑῇ 
κινουμένη. ἐπεὶ τοίνυν τὰς xa9' ὁρμὴν κινήσεις 

ἁπάσας. οἷαί περ αἱ τῆς χειρός εἰσιν, ὑπὸ μυῶν ἀπε- 
δείξαμεν γίγνεσθαι. τοῦτ᾽ ἂν εἴη τὸ πρῶτον αὐτῇ τῆς 
κινήσεως ὄργανον. τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα. τὰ μὲν ἕνεκα 

τοῦ βέλτιον γενέσθαι τὴν ἐνέργειαν, τὰ δ᾽, ὧν οὐκ 
ἄνευ γενέσθαι δυνατὸν ἦν αὐτήν. τὰ δ᾽ ὑπὲρ τῆς 
φυλακῆς πάντων τούτων ἐδημιουργήϑη. τὸ μὲν δὴ 

γένος τῶν ὀνύχων τοῦ βελτίονος ἕνεκεν ἐφαίνετο γε- 

γονέναι δυναμένων ys δὴ τῶν χειρῶν ἀντιλαμβάνεσϑαι 

μὲν καὶ χωρὶς τῶν ὀνύχων. ἀλλ᾽ οὔτε πάντων τῶν 

ὄγκων οὔϑ᾽ οὕτω καλῶς ὡς νῦν. ἐδείχϑη γάρ, ὅτι 

τὰ σμικρὰ καὶ σκληρὰ σώματα διαδιδράσκει ῥαδίως 

αὐτάς, εἰ μὴ ταῖς κορυφαῖς τῶν δακτύλων ὑποκέοιτό 

τις οὐσία σκληρὰ στηρίξειν τὴν ταύτῃ σάρκα δυνα- 

μένη. καὶ μέχρι μὲν τούτου τῆς τε σκληρότητος τῶν 
ὀνύχων καὶ τῆς ϑέσεως ἡ χρεία λέλεκται. 

19 

[y 5 

Cap. XI. Διὰ τί δ᾽ eig τοσοῦτον σκληροὶ γεγόνασι, ss 

περαιτέρω δ᾽ οὐκέτι. καὶ διὰ τί περιφερεῖς ἐκ παντὸς 

1 ἑκάστου U ἁπάντων CD | ποιησόμεϑα CD || 4 cf. Theophil. 
I4]|5—6 ἂν post ποτ᾽ colloc. U|| 7 ἂν om. Ο || 12 ἕνεκα CU 
ἕνεκεν D || 18 βελτιόνως k | γενέσθαι P "TTheophil. γίνεσϑαι 
ceit. | 14 ἄνευ γίνεσθαι O || 15 πάντων U ἁπάντων CD | 

17 d U om. CD || 21 ὑποκέοιτο U ὑπέκειτο OU ἃ 22. eoe: 
U σχάγροτέρᾳ C σκληρότητος D! σκληροτάτη Ὁ" 

- »- 



ΠΕΡῚ XPEIAE MOPISN I, 10. 11. 21 

μέρους, οὔπω μὲν εἴρηται, καιρὸς δ᾽ αὐτὸ νῦν ἤδη 
λέγεσϑαι. εἰ μὲν οὖν ἐπὶ πλέον ἢ νῦν εἶσιν σκληρό- 
τεροι γεγόνεσαν δίκην ὀστῶν, ἦσαν μὲν ἂν οὕτω γὲ 
x«l πρὸς τὰς ἀντιλήψεις ἀφυέστεροι μηδ᾽ ἐπὶ βραχὺ 

5 περιπτύσσεσϑαι δυνάμενοι, μάλιστα δ᾽ ἂν ἀπεϑραύοντο 
ῥᾳδίως, ὥσπερ καὶ τἄλλα τὰ κραῦρα σύμπαντα. τῆς 
οὖν ἀσφαλείας αὐτῶν ἡ φύσις προνοουμένη συμμέτρως 
ἀπειργάσατο σκληρούς. ὡς μήτε τὴν χρείαν, ἧς ἕνεκα 
γεγόνεσαν, εἰς μηδὲν παραβλάπτεσϑαι μήτ᾽ αὐτούς 

τὸ rt πάσχειν ἑτοίμως. ὅτι δ᾽ οὕτω προνοουμένη μαλα- 
κωτέρους ὀστῶν εἰς τοσοῦτον ἐποίησεν, εἰς ὅσον εἴκον- 

τὰς μετρίως τοῖς ἔξωϑεν ἐμπίπτουσι σφοδρῶς ἐκ- 

λύειν αὐτῶν τὴν βίαν. ἡ τῶν ὁμοίων ἁπάντων ἐν- 
δεικνύσθω σοι κατασκευή. πάντα γάρ, ὅσα προπετῆ 

τὸ τε χαὶ γυμνὰ μόρια τῶν ξἕῴων ἐστίν, ἐκ τοιαύτης 
οὐσίας ἐδημιούργησεν, οἵας μήτε ϑλᾶσϑαι ῥᾳδίως διὰ 

μαλακότητα μήτε ϑραύεσθαι διὰ ξηρότητα. τοιοῦτον 

μόριον ὁπλή, τοιοῦτον χηλή, τοιοῦτον πλῆκχτρον, 
τοιοῦτον κέρας" οἷς ὡς μὲν ὅπλοις || ἀμυντηρίοις σκλη- 30 

30 ροτέροις εἶναι συνέφερεν ἢ νῦν ἐστιν, ὥστε καὶ ϑλᾶν 
καὶ τέμνειν μᾶλλον δύνασθαι, πρὸς δὲ τὴν ἰδίαν αὐ- 
τῶν ἀσφάλειαν οὐχ ἣν ἄμεινον εἰς τοσοῦτον γενέσϑαι 
σχληροῖς, ὡς ϑραύεσθαι ῥᾳδίως. οὕτως οὖν καὶ μά- 
χαιραν ἀρίστην εἶναί φαμὲν οὐ τὴν ἐκ κραύρου σιδή- 

3. oov γεγενημένην, οἷος ὁ παρὰ τοῖς Ἰνδοῖς ἐστι μάλιστα, 
καίτοι τάχιστά ys τέμνουσαν, ἀλλὰ τὴν εἰς τοσοῦτον 

1 εἴρητο U | αὐτὸ] αὐτοῖς U | νῦν ἤδη om. U | 3--8 σχλη- 
ἐγόνεσαν U ἐγεγόνεισαν σκληροὶ Ὁ σκληροὶ post ὀστῶν 

volloc. C | 7 ἡ φύσις αὐτῶν U | 9 γεγόνεσαν Ὁ ἐγεγόνεσαν 
UD (| 12—12 ἐκλύειν codd, ἐκκλίνειν ch. | 18 vis voters S V 
ye " C (sic) || 90 ἐστιν CU. εἰσιν Ὃ 

u - 
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ἤκουσαν σκληρότητος, ὡς μήτ᾽ αὐτὴν ϑραύεσϑαι ῥᾳδίως 

καὶ τέμνειν ἑτοίμως. ὅσα μὲν οὖν οὕτως ἰσχυρὰ μόρια 

τοῦ σώματος ὅπλοις ἀμυντηρίοις ἀνάλογον ἔκχκειταί τε 

καὶ προβέβληται. σκληρότερα μέν ἐστι τῶν σκεπαστη- 

o(ov, ἀλλ οὐχ ὥστε ϑραύεσϑαι. τὰ δὲ μηδ᾽ ὅπλα 

γεγονότα τὴν ἀρχήν. ἀλλ᾽ ἁπλῶς μόρια τοῦ σώματος 
ἐχκεῖσϑαν δεόμενα, καϑάπερ ὦτα καὶ ῥῖνες ὠλέχρανά 
τὸ καὶ γόνατα, μαλακωτέραν ἔτι τὴν οὐσίαν ἔσχεν, ὡς 

μᾶλλον ὑπείχοντα μᾶλλον ἐκλύειν τὰ προσπίπτοντα. 
τοιοῦτόν τι καὶ ὄνυξ ἐπ’ ἀνθρώπων ἐστὶ καὶ διὰ 

τοῦτο πολὺ μαλακώτερος καὶ || λεπτότερος ἐγένετο τῶν 
ἐν λύχοις τε καὶ λέουσι καὶ παρδάλεσιν ὀνύχων. ἡμέ- 
ρου γάρ ἔστι καὶ πολιτικοῦ ξῴου μόριον εἰς ἀκρίβειαν 
λαβῆς παρεδκευασμένον, οὐκ ἀμυντήριον ὅπλον ἀγρίου 

ϑηρίου. διὰ τί δὲ περιφερεῖς εἰσι πανταχόϑεν; 1) καὶ 
τοῦτ᾽ ἀσφαλείας ἕνεκα; μόνον γὰρ τῶν σχημάτων πρὸς 

δυσπάϑειαν ἀκριβῶς παρεσκεύασται τὸ κυκλοτερές, ὡς 

ἂν μηδεμίαν ἐκκειμένην ἔχον γωνίαν ἀποθϑραυσϑῆναι 

«δυναμένην. ἀλλ᾽ ἐπεὶ καὶ κνώντων ἡμῶν ἐν αὐτοῖς 

καὶ ἄλλως ὁδτιοῦν ἐνεργούντων ἔμελλεν ἐκτρίβεσϑαι 

τὰ πέρατα, ταῦτα μόνα τὰ μόρια τοῖς ξῴοις ἡ φύσις 

αὐξάνεσθαι δυνάμενα κατεσκεύασε. κἂν ἤδη πεπαυ- 

μένον ἡ τὸ σύμπαν σῶμα τῆς αὐξήσεως. αὐξάνεται 
δ᾽ οὐκ εἰς μῆκος καὶ πλάτος καὶ βάϑος δμοίως τοῖς 

ων 

- ων 

30 

ἄλλοις μέρεσιν, ἀλλὰ ταῖς ϑοιξὶ παραπλησίως εἰς μῆκος ss 

1 ϑροαύεσϑαι add. [03 in marg. | 3---ὃ τοῦ σώμ. μόρια CD | 
8 ἔχκεινται D | ve om. Ὁ} 7 καϑάπερ ὦτα add. U* in marg. | 
ὁλαίκρανα U 04. CD | 9 ἐκλύειν codd. ἐκκλένειν ch | 18 cf. 
Theophil I 4 | 185 ϑηρίου Ὁ ϑηρός CD | πάντοϑεν C || 16 o? 
μόνον CD | 18 ἔχον ἐκκειμένην U | 19 post ἡμῶν add. ὁτιοῦν 
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μόνον, ὑποφυομένων ἑτέρων νεωτέρων ὀνύχων καὶ 
προωθϑούντων τοὺς παλαιούς. οὐδὲ τοῦτ᾽ ἀργῶς τῆς 

φύσεως ἐργασαμένης., ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοῦ τοῖς ἀποτριβο- 
μένοις ἔχάστοτε κατὰ τὸ πέρας αὐτῶν εἷναί [vi] τὸ 

s ἀντιχαϑιστάμενον. οὕτω μὲν | εἰς ἄκρον ἥκει προ- 32 
μηϑείας τῇ φύσει τὰ χατὰ τοὺς ὄνυχας. 

Cap. ΧΠ. Τὸ δὲ τῶν ὀστῶν γένος ἐν τοῖς δακτύ- 
λοις ὅτε xal αὐτὸ τοῦ βελτίονος ἕνεκα γέγονεν. ἐκ 
τῶνδ᾽ ἂν μάϑοις. κινεῖσθαι μὲν δήπου πολυειδῶς 

10 ὑπῆρχεν ἂν αὐτοῖς καὶ χωρὶς τῶν ὀστῶν, ὥσπερ γε καὶ 
τοῖς πολύποσι" τὸ δ᾽ ἑδραῖον ἐν τοῖς ἔργοις οὐχ ἄν 
ποτ᾽ ἔσχομεν ἀποροῦντες ἀντιβατικοῦ τε καὶ σκληροῦ 
μορίου. τοιοῦτον δ᾽ ἐστὶν ἐν τοῖς τῶν ξῴων σώμασι 
τὸ γένος τῶν ὀστῶν καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἔν τὸ τοῖς δακτύ- 

τὸ λοις xcl καϑ᾿ ὕλας τὰς χεῖράς τε καὶ τὰ σκέλη καὶ 
πολλαχόϑι τοῦ σώματος ἐγένετο. τί μὲν οὖν καϑ᾽ 
ἕχαστον τῶν ἄλλων ὀργάνων ἡ παρὰ τῶν ὀστῶν ἕδρα 

συντελεῖ, τάχ᾽ ἂν ὃ λόγος προϊὼν ἐπιδείξειεν. ὅτι δ᾽ 
εἰς πολλὰ τῶν ἔργων χρηστὴ τοῖς δακτύλοις ἐστίν, 

30 ἤδη πάρεστι σκοπεῖν ἐννοήσαντας, ὅτι οὐδὲν ἂν τῶν 
τρεμόντων βέλτιον ἐνηργοῦμεν ἢ γράφοντες ἢ τέμνον- 

τε d| τι τοιοῦτον ἄλλο διαπραττόμενοι χωρὶς ὀστῶν. 
ὃ γὰρ ἐκείνοις διὰ τὸ πάϑος, τοῦτ᾽ ἂν ἀεὶ πᾶσιν 

ἡμῖν ὑπῆρχε φύσει | λυγιξομένων τε καὶ οἷον κλω- 838 
36 μένων τῶν δαχτύλων ὑπὸ μαλακότητος. ἀλλ᾽ ἡ τῶν 

w U | ἀεὶ ante ἑτέρων add. CD | 4 τι om. 
vata el ef. Theophil. I 5 | μὲν οὖν CD | 6 E] φύσει. 

[po τῷ σεως D | τὰ add. U* | 8 τοῦ scripsi: τοῦτο U τοῦτο 
10 ye om. CD || 12 ἔσχοιμεν U ἔχοιεν Theophil. || 

ἴδ enit πολλαχόϑεν CD | τί] ὅτι U (| 19 ἔφγωνϊ éveo- 
A D | 22 ἄλλο τοιοῦτον S Δ ἮΝ —S zur 7 gene C LIEU χρῆν Ἰ X 
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ὀστῶν φύσις εἰς τοῦτ᾽ ἐπίκουρος ὑπὸ τοῦ δημιουρ- 
ψήσαντος ἐδόϑη στηρίξουσα xa9' ἕκαστον τῶν σχημά- 
τῶν τοὺς δακτύλους. xci γὰρ δὴ καὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ 
πολυειδῶς δχηματίξεσϑαι. χρησιμώτατον ὑπάρχον. ἐκ 

πλειόνων ὀστῶν ἑχάστου συντεϑέντος ἐγένετο. μὴ ἂν 5 

γενόμενον, εἴπερ ἐξ ἑνὸς ἐδημιουργήϑησαν uóvov: 
μόνα γὰρ ἂν οὕτως ἐκεῖνα τῶν ἔργων ἐπράττετο κα- 
AGg, ὅδα τῶν δακτύλων ἐχτεταμένων δεῖται. ϑαυμάσαι 

ὃὲ χρὴ κἀνταῦϑα τὴν τέχνην τῆς φύσεως εἰς ἁπάσας 

τὰς ἐνεργείας ἐπιτηδείους κατασχευασαμένης τοὺς δακτύ- 10 

λους. ἄνευ μὲν γὰρ ὀστῶν γενόμενοι μόνα τῶν ἔργων 
ἔπραττον ἂν ἐκεῖνα καλῶς, ἐν οἷς κυκλοτερῶς ἐχρήξο- 
μὲν ἑλίττειν αὐτοὺς περὶ τὸ ληπτόν᾽ ἕν δ᾽ εἴπερ 
ὀστοῦν ἔσχον, ἐν οἷς ἐκτεταμένων ἐχρήξομεν, ἐν τού- 
τοις μόνοις ὀρθῶς ἂν ὑπηρέτουν. ἐπεὶ δ᾽ οὔτε χωρὶς 1 

ὀστῶν οὔτ᾽ ἐξ ἑνὸς ἀλλ᾽ ἐκ τριῶν ἕκαστος ἐγένετο 

xcv ἄρϑοον ἀλλήλοις συναπτόντων, διὰ τοῦτ᾽ εἰς 
ἅπασαν ἐνέργειαν ἑτοίμως σχημαϊτίξονται. καμφϑέν- 

τῶν μὲν γὰρ ἁπάντων τῶν ἄρϑοων οὕτως ἐνεργοῦμεν 
αὐτοῖς, ὡς εἰ καὶ χωρὶς ὀστῶν ἐγεγόνεσαν, ἐκταϑέντων 50 

δ᾽ ἁπάντων, ὡς εἰ κἀξ ἑνὸς ὀστοῦ μόνου. πολλαχῇ 

δ᾽ οὔτε πάντων ἐκτεταμένων οὔτε πάντων κεκαμμένων 
δεόμενοι ποτὲ μὲν τὸ πρῶτον μόνον ἢ τὸ δεύτερον 
ἢ τὸ τρίτον ἄρϑρον, ποτὲ δ᾽ ἤτοι τὸ πρῶτον ἅμα καὶ 

τὸ δεύτερον ἢ τὸ δεύτερον καὶ τὸ τρίτον ἢ τὸ πρῶτον s5 

καὶ τὸ τρίτον ἐκτείνοντες ἢ κάμπτοντες ἕξ οὕτω δια- 

φορὰς δὄχημάτων ἐργαξόμεϑα. x«9' ἑκάστην δ᾽ αὐτῶν 

ὅ---α ἂν γενόμενον U ἂν om. CD [6 μόνον CD | 10 κατα- 
σκευασαμένης scripsi: κατεσκευασμένην Ὁ κατασκευασαμένην cett. | 
18 λημπτόν U ληπτόν cett. | 16 post ἑνὸς add. ἐδημιουργήϑη- 
eer uézov D om. CU || 20 ἐγεγόνεισαν CD 
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τὸ μᾶλλόν τε καὶ ἧττον slg ὅσον πλῆϑος ἐκτέταται, 
λέξαι μὲν ἀδύνατον, ἐννοῆσαι δὲ ῥάδιον. ἡ μὲν γὰρ 
τελέα κάμψις, ὥσπερ οὖν καὶ ἡ ἔκτασις, ἄτμητος εἰς 
τὸ μᾶλλόν τε καὶ ἧττον" ἡ δ᾽ ἐν τῷ μεταξὺ τούτων 
“κένησις τῶν ἄρϑρων ἀμήχανον ὅσον ἀριϑμὸν ἐργά- 

ξεται ποτὲ μὲν μᾶλλον, ποτὲ δ᾽ ἧττον καμπτομένων 
τε καὶ ἐχτεινομένων αὐτῶν. οὔκουν ἕξ μόναι διαφοραὶ 
προσγίγνονται σχημάτων τοῖς δακτύλοις οὕτω κατα- 
σκχευασϑεῖσιν, ἀλλ᾽ ἕξ μὲν x«9óAov, κατὰ μέρος Ó'| 
ἄπειροι, τῶν ἄλλων δυοῖν κατασκευῶν τῆς μὲν χωρὶς 956 

ὀστῶν τὸ κυκλοτερὲς σχῆμα μόνον αὐτοῖς διδόναι 
δυναμένης, τῆς δ᾽ ἐξ ἑνὸς ὀστοῦ τὸ εὐϑύ. νυνὶ δ᾽ 
οὔτε τούτων ἀπελείφϑησαν καὶ πρὸς αὐτοῖς Hb μὲν 
καϑόλου, πολυειδῆ δ᾽ ἐν μέρει σχήματα προσεκτή- 
σαντο. τὸ μὲν οὖν ἀκριβῶς εὐθὺ δυνατὸν ἦν ὑπάρ- 
χειν αὐτοῖς ἐκ μόνων ὀστῶν κατ᾽ εὐθεῖαν γραμμὴν 

συντεϑεῖσι, τὸ δ᾽ ἀκριβῶς κυκλοτερὲς οὐκέτι. 
Cap. ΧΙΠ. Πρὸς δὴ τοῦϑ᾽ ἡ φύσις ἀντεμηχανήσατο 

τὴν τῆς σαρκὸς γένεσιν, ἣν τοῖς μὲν ἐκτὸς μέρεσι τῶν 

ιὀστῶν ἐπιτρέφειν οὐκ ἐδεῖτο, περιττὸν γὰρ οὕτως 
ἄχϑος ἂν ἦν, τοῖς δ᾽ ἐντὸς ἅπασιν ὑπέθρεψεν, ἵν᾽ ὅταν 
δέῃ τι περιλαβεῖν κυκλοτερῶς, μαλακὴ τὴν σύστασιν 

ὑπάρχουσα καὶ πράως εἴχουσα τοῖς ὁμιλοῦσιν ἐπανορ- 
ϑῶται τὴν τῶν ὀστῶν εὐθύτητα. καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἐν 

ταὐτοῖς μὲν τοῖς ἄρϑροις ὀλιγίστην, πλείστην δ᾽ ἐν 
τοῖς μεταξὺ τῶν ἄρϑρων ἐποίησεν. οὐδὲ γὰρ ἐδεῖτό 

2 ad ῥάδιον in marg. add. λείπει τι D. N habet plura 
de febrium circuitu, cf. Praefat. | 3 τελέα D τελεία U τέλος. MI 
4 αἱ δ᾽ D } δ κινήσεις Ὁ || ὅ--ὃ ἐργάζονται D | 7 αὖϑις pos 
CS CD 8 ΝΕ nM Eu pace eue 

αόνον σχῆμα, 19 vi 19 τὴν codd, μὲν e 9A v 
QU om. D || 26 υὐδὲν c Panels Ὁ ᾿ 
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36 τι τῶν ἄρϑρων τῆς ὁμοίας τοῖς ὀστοῖς ἐπικουρίας 

8 «ἢ 

κάμπτεσθαι πεφυκός, καὶ πρὸς τῷ μηδὲν αὐτοῖς χρη- 
στὸν παρέχειν ἔτ᾽ ἂν ἐμποδὼν ἐγίγνετο τῇ κινήσει 

τὸ μέν τι βαρύνουδα περιττῶς, τὸ δέ που καὶ τῆς 
ἐντὸς εὐρυχωρίας ἀποκλείουσδα. διὰ ταῦτα μὲν δὴ ὁ 

τὴν τῆς σαρκὸς γένεσιν ἡ φύσις ἐκτὸς μὲν τῶν δακτύ- 

λῶν οὐδ᾽ ὅλως, ἐντὸς δὲ πλείστην μὲν ἐν τοῖς με- 

ταξὺ τῶν ἄρϑοων, ἐλαχίστην δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῖς εἰργάσατο. 

προσέφυσε δ᾽ ἤδη κἀν τοῖς πλαγίοις τῶν δακτύλων 
αὐτῆς τοσοῦτον, ὅσον ἔμελλεν ἀναπληρώσειν αὐτῶν i 

τὰς μεταξὺ χώρας τὰς κενάς, ἵνα κἀνταῦϑ᾽ ἡ χεὶρ 
μὴ μόνον ὡς πολυσχιδὲς ὄργανον, ἀλλ᾽ ὡς καὶ παντά- 
πασιν ἄσχιστον ἐνεργεῖν δύνηται. συναχϑέντων γὰρ 

πρὸς ἀλλήλους τῶν δακτύλων οὕτως ἡ μεταξὺ χώρα 

πᾶσα σφίγγεται πρὸς τῆς σαρκός, ὥστ᾽. εἰ καί τι τῶν 15 

ὑγρῶν σωμάτων ἐϑέλοις κατέχειν ὑπτίαν ἐργασάμενος 
τὴν χεῖρα. μὴ ἐᾶν ἐχρυῆναι. ταῦτ᾽ οὖν τοιαῦτα καὶ 
τοσαῦτα πρὸς τῆς σαρκὸς ἀγαϑὰ τῇ χειρὶ καὶ πρὸς 

τούτοις ἔτι μαλάττειν καὶ τρίβειν, ὅσα συμμέτρως 

μαλαχῶν τῶν μαλαττόντων τε καὶ τριβόντων ὀργάνων s 

δεῖται" | πολλὰ δὲ κατὰ πάσας τὰς τέχνας ἐστὶ τοιαῦτα. 

ἴδιαι μὲν αὗται χρεῖαι τῆς ἐν τῇ χειρὶ σαρκός. αἱ δὲ 
κοιναὶ (καὶ γὰρ τούτων οὐδὲν ἧττον ἀπολαύει) διὰ 
τῆς τοῦ γράφοντος αὐτὰς εἰρήδονται λέξεως. φησὶ δὲ 

Πλάτων ἐν Τιμαίῳ᾽ τὴν δὲ σάρκα προβολὴν μὲν s 

καυμάτων. πρόβλημα δὲ χειμώνων. ἔτι δὲ πτωμάτων 

1 τι om. Ο[ 2 πεφυκόσιν U πεφυκυίας C | 2—8 χρηστὸν U 
χρήσιμον CD | 8 ἔτ’ à» Ὁ om. CD | 4 zov] τι é | 7 μὲν 
om. U | 8 post αὐτοῖς &dd. τοῖς ἄρϑροις ch, om. codd. | 17 ἐᾶν] 
ἀν Ὁ; cf. Theophil. I5 || 22 μὲν Ὁ] οὖν add. U? imn marg. 
Aà» οὖν CD | 28 καὶ γὰρ καὶ C | 24 τῆς (repetit.) λέξεως Ὁ ἰ 
25 Plat. Tim. p. 74c 
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olov τὰ πιλητὰ ἔσεσθαι κτήματα, σώμασι μαλακῶς καὶ 
πράως ὑπείχουσαν, ϑερμὴν δὲ νοτίδα ἐντὸς ἑαυτῆς 

ἔχουσαν ϑέρους μὲν ἀνιδίουσάν τε καὶ νοτιξομένην 
ἔξωϑεν ψῦχος καϑ' ἅπαν τὸ σῶμα παρέξειν οἰκεῖον, 

ὁ χειμῶνος δὲ πάλιν αὖ τούτῳ τῷ πυρὶ τὸν προσφερό- 
μενον ἔξωθεν καὶ περιιστάμενον πάγον ἀμύνεσθαι 

μετρίως.“ ὅτι μὲν οὖν οἷον πρόβλημά τι τοῖς πιλη- 
τοῖς χτήμασιν ὁμοιότατον ἡ σάρξ ἔστιν, οὐ δεῖται 
λόγου. φαίνεται δ᾽ ὁμοίως καὶ ὅτι ϑερμὴν ἐντὸς 

10 ἑαυτῆς ἔχει τὴν ἐκ τοῦ αἵματος ἰκμάδα. ὅτι δ᾽ ἅπασα 
ϑερμὴ συμμέτρως νοτίς, οἵα περ ἡ τῆς σαρκός ἐστιν, 
ἀρήγει κατ᾽ ἴσον ταῖς ἀμετρίαις ἀμφοτέραις κρύους 

9^ ἅμα καὶ ϑάλπους, οὐκέϑ᾽ ὁμοίως οἵ πολλοὶ | συγ- 
χωροῦσιν" ἀλλ᾽ εἰ πρῶτον μὲν αὐτοὺς τῆς τῶν βαλα- 

15 νείων ὑπομνήσαιμεν δυνάμεως, ἔπειτα δὲ καὶ τὴν φύσιν 

αὐτοῦ τοῦ πράγματος ἐξηγησαίμεϑα, τάχ᾽ ἂν πεισϑεῖεν. 
οὔτ᾽ οὖν ἐμψύχειν ἱχανώτερον τοὺς ϑάλπει σφοδρῷ 
συσχεϑέντας οὔτε ϑερμαίνειν ἑτοιμότερον τοὺς μεγάλῳ 
χρύει καταπονηϑέντας εὕροις ἄν τι βαλανείου" ὑγρὸν 

s) γὰρ ὃν τὴν φύσιν καὶ συμμέτρως ϑερμὸν τῇ μὲν 
ὑγρότητι τὴν ἐκ τοῦ ϑάλπους τέγγει ξηρότητα, τῇ δ᾽ 
αὖ ϑερμότητι τὴν ἐκ τοῦ χρύους ἰᾶται ψῦξιν. ἀλλὰ 

περὶ μὲν σαρχῶν ἀρκεῖ καὶ ταῦτα. 
Cap. XIV. Περὶ δὲ τῆς τῶν ὀστῶν φύσεως τῶν 

35 ἐν τοῖς δακτύλοις αὖϑις ἐπάνιμεν, ὅϑεν λέγοντες ἔμ- 

προσϑὲν ἀπελίπομεν. ὅτι μὲν γὰρ ἐδεήϑημεν αὐτῶν 
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τῆς εἰς τὰς ἐνεργείας ἕδρας ἕνεκα καὶ ὅτι πλειόνων 

ὑπὲρ τοῦ πολυειδοῦς τῶν σχημάτων. ἱκανῶς ἀποδέ- 
δειχται. περὶ μέντοι τοῦ πλήϑους αὐτῶν, ὅτι το- 
σοῦτον. καὶ περὶ τοῦ xaO ἕκαστον μεγέϑους. ὅτι 

τηλικοῦτον, καὶ περὶ δχήματος καὶ τρόπου διαρϑρώ- 
σεως οὐδὲν εἴπομεν. ὧδ᾽ οὖν [ αὖϑις λεγέσϑω., μήτε 
πλείω τῶν τριῶν μήτ᾽ ἐλάττω χρῆναι γενέσϑαι τὰ τῶν 

δαχτύλων ὀστᾶ. πλείω μὲν γὰρ γενόμενα πρὸς τῷ 

μηδὲν ὠφελεῖν ἐνέργειαν μηδεμίαν, ἱκανῶς γὰρ ἐδεί- 

χϑησαν ἅπασαι καὶ διὰ τῶν τριῶν ἐπιτελούμεναι, 
τάχ᾽ ἄν που καὶ παρέβλαψε τὴν τελέαν ἔκτασιν ἧττον 
ἐδραίαν ἢ νῦν ἐστιν ἐργασάμενα" τὰ γὰρ ἐκ πλειόνων 

μορίων συγκείμενα ῥᾷον ὀκλάξει τῶν ἐξ ἐλαττόνων. 

ἐλάττω δ᾽ εἴπερ ἐγένετο, τὴν ποικιλίαν τῶν κατὰ 
μέρος σχημάτων οὐκ ἂν ἔσχε τοσαύτην. (v οὖν καὶ 

κινῆται πολυειδῶς καὶ φύγῃ τὴν εὐπάϑειαν, ὁ τῶν 

τριῶν ἀριϑμὸς αὐτάρκης. μεγέϑει δ᾽ ὅτι χρὴ τὸ προ- 

τεταγμένον ὑπερέχειν τοῦ μετ᾽ αὐτό, πρόδηλον παντί" 

τὸ μὲν γὰρ Óysi, τὸ δ᾽ ὀχεῖται, μεῖξον δ᾽ εἶναι χρὴ 

15 

τὸ βαστάξον τοῦ βασταξομένου. καὶ uiv δὴ καὶ dg w 
εἷς ἐλάχιστον ἐχρῆν καὶ περιφερὲς τελευτᾶν τῶν δα- 
κτύλων τὰς κορυφάς, ἔμπροσϑεν ἐδείκνυτο" γενέσϑαι 

δ᾽ ἀμήχανον ἑτέρως τοῦτο μὴ κατὰ βραχὺ μειουμένου 

τοῦ μεγέϑους τῶν ὀστῶν καὶ διὰ τοῦτ᾽ | ἔλαττον ἀεὶ 

χρὴ τὸ δεύτερον εἶναι τοῦ προτέρου. περὶ δὲ τοῦ 
σχήματος αὐτῶν, ὅτι μὲν ἀπὸ πλατυτέρας τῆς ἄνω 

1 πλεόνων CD | 8 μέντοι U μὲν οὖν D δ᾽ οὖν C | 11 καὶ 
om. C | τελείαν codd. | ἧττον δ᾽ U | cf. Theophil. I 7 || 12 γὰρ 
μὲν ch|| 17 καὶ ante μεγέϑει add. D || 18 αὐτόν U | 19 δ᾽ αὖ D | 
εἶναι om. D! add. D? in marg. | 21—22 τὰς κορυφὰς τ. δ. CD || 
28 τοῦτο ἑτέρως CD | 24 post τοῦτ᾽ add. οὐδὲν U αὶ 25 c£. 
Theophil I7 
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βάσεως εἰς στενοτέραν τὴν κάτω τελευτᾷ, τὰς αὐτὰς 
ἕξει ταῖς περὶ τοῦ μεγέθους εἰρημέναις χρείας. ὅτι 
δὲ καὶ περιφερῆ, τὴν δυσπάϑειαν αἰτιατέον" ἁπάντων 
γὰρ σχημάτων τὸ τοιοῦτον δυσπαϑέστατον, ὡς ἂν 

s μηδεμίαν ἔχον ἐξοχὴν ὑπὸ τῶν προσπιπτόντων ἔξωϑεν 
ἀποϑραυσϑῆναι δυναμένην. διὰ τί δ᾽ ἕκαστον ἀκριβῶς 
μὲν ἔξωϑεν κυρτόν, ἔνδοϑεν δὲ κἀκ τῶν πλαγίων οὐκ 

ἀκριβῶς: J| καὶ τοῦτο τοῦ βελτίονος ἕνεκα; τοῖς μὲν 
γὰρ ἐντὸς ἑαυτῶν μέρεσιν οἱ δάχτυλοι καὶ τρίβουσι 

ιὸ καὶ μαλάττουσι καὶ λαμβάνουσι τὰ σύμπαντα" χεῖρον 
δ᾽ ἂν ἐγίγνετο κυρτῶν ταύτῃ γιγνομένων τῶν ὀστῶν. 
τοῖς δ᾽ ἐχτὺς οὔτε τούτων οὐδὲν οὔτ᾽ ἄλλην τιν᾽ 

ἐνέργειαν ἐνεργοῦντες elg μόνην τὴν δυσπάϑειαν ἀκρι- 
βῶς παρεσκευάσϑησαν. ἐν δ᾽ αὖ τοῖς πλαγίοις τὸ μὲν 

is δυσπαϑὲς εἶχον ἀλλήλους φρουροῦντες, ἐδέοντο δ᾽ ἐν 
τῷ συνάγεσθαι μηδεμίαν ἀπολιπεῖν ἐν τῷ μεταξὺ χώραν 
κενήν" | οὔχουν ἐχρῆν αὐτοὺς κυρτοὺς ταύτῃ γενέσϑαι. 41 
πίστις δ᾽ ἱχανὴ τοῦ λεγομένου τὸ τοῦ μεγάλου δακτύ- 
λου καὶ τοῦ μικροῦ, τοῦ μὲν τὴν ἄνωϑεν, τοῦ δὲ τὴν 

το κάτωϑεν περιφέρειαν κυρτὰς ἀκριβῶς γενέσθαι" οὔτε 
γὰρ ἐφρουροῦντο ταύτῃ πρὸς οὐδενὸς οὔϑ᾽ ὡμίλουν 
ἑτέρῳ δαχτύλῳ. ϑαῦμα μὲν δὴ καὶ τοῦτο τῆς φύσεως 
iv τῇ τῶν ὀστῶν κατασκευῇ. 

Cap. XV. Θαῦμα δ᾽ οὐδὲν ἧττον καὶ ὁ τῆς διαρ- 
σϑρώσεως τρύπος. οὐ γὰρ ἁπλῶς οὐδ᾽ ὡς ἔτυχεν ἐκ 
τριῶν ὀστῶν ἕκαστος τῶν δακτύλων ἐγένετο, ἀλλ᾽ 

1 βίων αὐτῶν U | 3 χρείας Corn.: χρείαις codd. αἰτίας 
Theophil. | Τ κυρτὸν ἔξωϑεν CD οὐκ Theophil.: οὐκέτ᾽ codd. || 
9 ἑαυτῶν U αὐτῶν CD | 10 σύμπαντα U « OD|11 γιγνο- 
μένων U yero. 0Ρ} 18 μόνην τὴν codd. μ. μὲν e | 3& mee 
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ὥσπερ οἱ τῶν ϑυρῶν στρόφιγγες. οὕτω xal τῶν üp- 

900v ἕκαστον ἐξοχὰς κοιλότησιν ἐμβαινούσας ἔχει. 

καὶ τοῦτο μὲν ἴσως οὐδέπω ϑαυμαστόν" ἀλλ᾽ εἰ 
διασχκεψάμενος ἁπάντων τῶν ὀστῶν τῶν x«9' ὅλον τὸ 

σῶμα τὴν σύνταξιν εὕροις ἀεὶ τὰς ἐξοχὰς ἴσας ταῖς 

ὑποδεχομέναις κοιλότησιν, ἤδη τοῦτ᾽ εὖ οἶδ᾽ ὅτι μέ- 

γιστόν Go, ϑαυμάτων φανεῖται. εὐρυτέρας μὲν γὰρ ἢ 

χρὴ τῆς κοιλότητος γενομένης χαλαρὸν ἂν ἦν καὶ 
ἀστήρικτον τὸ ἄρϑρον᾽ στενοτέρας δὲ δυσχερής τε 

ἂν ἡ || κίνησις ἐγίγνετο μηδεμίαν ἀναστροφὴν ἔχουσα 1 

καὶ κίνδυνος οὐ σμικρὺς τὰς ἐξοχὰς τῶν ὀστῶν ϑραυ- 

σϑῆναι στενοχωρουμένας. ἀλλ᾽ οὔτε τούτων οὐδέτερον 

ἐγένετο καὶ πάσας τῶν ὀστῶν τὰς κοιλότητας οἷον 

ἄμβωνές τινες κύκλῳ περιϑέουσιν ἀσφάλειαν μεγάλην 

τοῖς ἄρϑροις {παρεχόμενοι» τοῦ μήποτ᾽ ἐκπεσεῖν ἄνευ i 

τινὸς ἐξαισίας ἀνάγκης. ἀλλ᾽ ἐπεὶ πάλιν ἐκ τῆς οὕτως 

ἀσφαλοῦς κατασκευῆς κίνδυνος ἦν τάς τὲ κινήσεις 

δυσχερέστερον γίγνεσϑαν τάς 9' ὑπεροχὰς τῶν ὀστῶν 
ἐκτρίβεσθαι, διττὴν αὖϑις ἐξεύρηκε καὶ πρὸς ταῦϑ᾽ 
ἡ φύσις ἐπικουρίαν χόνδρῳ μὲν πρότερον ὑπαλείψασα so 

τῶν ὀστῶν ἑκάτερον. ἐπιχέασα δ᾽ αὐτοῖς ἄνωϑεν τοῖς 

χόνδροις, οἷον ἔλαιόν τι, λιπαρὸν καὶ γλίσχρον yvuóv, 

δι’ ὃν εὐκίνητός τε ἅμα καὶ ἀκατάτριπτος ἅπασα διάρ- 

ϑρωσις τῶν ὀστῶν ἐγένετο. ἦν μὲν οὖν καὶ τὸ τῶν 

κατὰ τὰς κοιλότητας ὀφρύων τέἔέχνημα τῆς φύσεως 56 

6 οἷδ᾽ ὅτι CU οἷδα D | 7 ϑαυμάτων CU καὶ ϑαυμαστὸν D | 
9 τε Ὁ om. CD || 11 xívóvrog ἦν D | 18 ἐγίνετο U || 15 post 
ἄρϑροις add. παρεχόμενοι Theophili codd. deteriores, om. 
optimus cum Galeni codicibus μήποτε U μηδέποτε CD | 
16 ἐπεὶ Ὁ ἐπειδὴ CD | 17? cf. Theophil. I 8 || 19 ἐξεύρηκε 
οὔργχε D post φύσις colloc. | 28 ὃν codd. ὧν ch ἃ 24 τῶν (ame 
ózrór) om. U | 26 τέχγνημα U ἐπιτέχνημα OD 

«ἡ 
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ἱκανὸν κωλύειν τὰς ἐχπτώσεις τῶν ἄρϑρων, ἀλλ᾽ οὐκ 

ἐπίστευσεν αὐτῷ μόνῳ τὴν φυλαχὴν εἰδυῖα πολλὰς 
πολλάκις κινήσεις βιαίους τε καὶ σφοδρὰς καταληψο- 48 
μένας τὸ ξῷον. ἵν᾽ οὖν πανταχόϑεν ἀκριβῶς ἅπαν 

εἄρϑρον qgovgoiro, συνδέσμους τινὰς τῶν ὀστῶν ἀμ- 

φοτέρων ἐξέφυσεν ἐκ ϑατέρου καϑάπτοντας εἰς ϑάτερον. 
εἰσὶ δ᾽ αὐτῶν οἱ μέν, ὥσπερ νεῦρα, στρογγύλοι τε 
καὶ παχεῖς, οἱ δ᾽, ὥσπερ ὑμένες, προμήκεις τε καὶ 
λεπτοὶ κατὰ τὴν χρείαν ἀεὶ τῶν ἄρϑρων τοιοῦτοι 

o γεγονότες, oí μέγιστοι μὲν καὶ παχύτατοι τά τε κυ- 
ριώτατα τῶν ἄρϑρων καὶ τὰ μέγιστα φρουροῦντες, οἵ 

λοιποὶ δ᾽ ἐν τοῖς ἀκυροτέροις v' αὐτῶν καὶ σμικρο- 
τέροις. ταῦτ᾽ οὖν ἅπαντα καὶ κοινῇ κατὰ πᾶν ἄρϑρον 
ἐτεχνήσατο κἀν τοῖς κατὰ τοὺς δακτύλους, ὡς τούτοις 

Ὁ ἔπρεπε μάλιστα" μικραὶ μὲν γὰρ αἱ διαρϑρώσεις, ἀλλ᾽ 

ἀχριβῶς μὲν ἐγγεγλυμμέναι, λεπταῖς δ᾽ ἴτυσι παν- 
ταχόϑεν ἐστεφανωμέναι καὶ χόνδροις ἰσχνοῖς ἐπαλη- 
λιμμέναι καὶ συνδέσμοις ὑμενώδεσι συνημμέναι. τὸ 

δὲ μηδαμῇ τὰς ὀφρῦς τῶν ὀστῶν ἴσας ἐργάξεσϑαι, 
 ἀλλ' ἔξωϑεν μὲν πολὺ μείξους, ἔνδοθεν δ᾽ ἐλάττους, 
μέγιστον καὶ αὐτὸ τῆς φύσεως ἐν δαχτύλων κατασκευῇ 
σόϊφισμα. μικραὶ μὲν γὰρ ἔξωϑεν γενόμεναι κἂν 44 
ἐπέκεινα τῆς ἐσχάτης ἐκτάσεως ἀνακλᾶσϑαι συνεχώρουν 
τοῖς ἄρϑροις" μείξους δ᾽ εἴπερ ἔσωϑεν ἧσαν, ἐκώλυον 

müv ἐπὶ πλέον χάμπτεσθαι" ὥστ᾽ ἔβλαπτον ἂν xa^ 

ὃ ϑάτερον U ἕτερον CD | T νεῦρ᾽ ἅττα CD || 11—12 οἱ 
λεπτοὶ e, oio iA ved [] ie ΑΝ ante dn ire ll 
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Ὁ in marg, 19 μηδαμῆ U μήτε πάντη CD | ἐργέξεσϑαι U ἐρ- 
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ἑκάτερα τό τε τῆς ἐχτάσεως ἑἕδραῖον ἀφαιρούμεναι 

καὶ τὸ τῆς κάμψεως πολυειδές" ἐπεὶ δ᾽ ἐναντίως ἔσχον, 
οὐδεμιᾶς μὲν βλάβης, ἁπάσης δ᾽ ὠφελείας ταῖς κινή- 

6:6, τῶν δακτύλων αἴτιαι γεγόνασι. διὰ τί δὲ σκληρὰ 

xal πυκνὰ καὶ ἀμύελα τὰ τῶν δακτύλων ὀστᾶ; ἢ ὅτι 

ψυμνὰ πάντη καὶ διὰ τοῦτ᾽ εὐπαϑῆ; τοῖς δ᾽ ἐν ἀπορίᾳ 
τῶν ἔξωϑεν σχεπασμάτων εὐπαϑέσιν ἐπανόρθωμα μέ- 
γιστον ἡ τῆς οἰχείας καταδχευῆς δυσπάϑεια. 

Cap. XVI. Τὰ μὲν δὴ τῶν ὀστῶν {τῶν iv) τοῖς 

δαχτύλοις ὧδ᾽ ἔχει. τὰ δὲ τῶν ἄλλων μορέων ἕξῆς Ὁ 
δίειμι πρότερόν γ᾽ ὑπομνήσας, ὡς ἀπεδείχϑη. μὴ δύ- 

νασϑαι καλῶς εὑρεϑῆναι χρείαν μορίου πρὶν τὴν ἐνέρ- 

γειαν γνωσϑῆναι. χειρῶν μὲν οὖν ἀντίληψις ἐνέργεια 
καὶ φαίνεται καὶ συγχωρεῖται καὶ | οὐδεμιᾶς ἀποδείξεως 

δεῖται. φλεβῶν δὲ καὶ ἀρτηριῶν καὶ νεύρων καὶ μυῶν i 
καὶ τενόντων οὔϑ᾽ ὡμολόγηταί τι περὶ τῶν ἐνεργειῶν 

οὔτε φαίνεται καὶ διὰ τοῦτο λόγου δεῖται πλέονος. 
ἀλλ᾽ οὐ νῦν καιρὸς ὑπὲρ ἐνεργειῶν ξητεῖν᾽ οὐ γὰρ 
περὶ τούτων, ἀλλὰ περὶ χρειῶν πρόκειται λέγειν. 
ἀναγκαῖον οὖν ἐκ τῶν ἐν ἑτέροις ἀποδεδειγμένων καὶ so 
νῦν καὶ κατὰ τὸν ἕξῆς λόγον ἅπαντα καϑάπερ τινὰς 

ὑποϑέσεις τὰ συμπεράσματα τῶν ἀποδείξεων λαμβά- 

νοντας οὕτω περαίνειν τὸν λόγον. ὅτι μὲν γὰρ ἀρχὴ 

νεύρων ἁπάντων ἐγκέφαλός τε καὶ νωτιαῖος καὶ ὡς 

αὐτοῦ τοῦ νωτιαίου πάλιν ἐγκέφαλος, ἀρτηριῶν δ᾽ ss 

ἁπασῶν καρδία, φλεβῶν δ᾽ ἧπαρ, καὶ ὡς τὰ μὲν νεῦρα 

4—b πυκνὰ καὶ σκληρὰ CD {6 πάντη CU πάντα D | 7 » 
ante ἐπανόρθωμα add. CD om. U | 9 τῶν ἐν Theophil., 
codd. | 11 ó/eus Ὁ μέτειμι CD | y' U om. CD || 17 πλείονος. οἱ 
23 cf. Theophil. 19} μὲν post ἀρχὴ colloc. U om. Qi 94 woXe 

zecoor &dd. τῶν U*| τε om. CD 
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παρ᾽ ἐγχεφάλου τὴν ψυχικὴν δύναμιν. αἱ δ᾽ ἀρτηρίαι 

παρὰ καρδίας τὴν σφυγμικήν, αἱ φλέβες δ᾽ ἐξ ἥπατος 
τὴν φυτικὴν λαμβάνουσιν, ἐν τοῖς Περὶ τῶν Ἵππο- 
χράτους καὶ Πλάτωνος δογμάτων ἀποδέδεικται. εἴη 

τἂν οὖν νεύρων μὲν χρεία δύναμιν αἰσϑήσεώς τε καὶ 
κινήσεως ἀπὸ τῆς ἀρχῆς παράγειν τοῖς κατὰ μέρος" 

ἀρτηριῶν δὲ φυλάττειν τε τὴν κατὰ φύσιν ϑερμασίαν 46 
καὶ τρέφειν τὸ πνεῦμα τὸ ψυχικόν" αἵματος δ᾽ ἕνεκα 
γενέσεώς τε ἅμα καὶ τῆς εἰς πάντα τὰ μόρια φορᾶς 

i0 αἱ φλέβες ἐγένοντο. καὶ μὴν καὶ περὶ τενόντων καὶ 
νεύρων καὶ συνδέσμων, ὕπῃ διαφέρουσιν, ἐν τοῖς Περὶ 

μυῶν κινήσεως εἴρηται. δῆλον δ᾽, ὡς καὶ περὶ τῆς 

τῶν μυῶν φύσεως ἐν ἐχείνοις λέλεχται καὶ ὡς εἰσὶν 

ὄργανα τῆς καϑ᾽ ὁρμὴν κινήσεως καὶ ὡς ἡ ἀπονεύρω- 
15 Gig αὐτῶν τένων ὀνομάξεται. 

Cap. XVIL Ταῦτ᾽ οὖν εἴς vs τὸν παρόντα xci 
τὸν ἑξῆς ἅπαντα λόγον οἷον ὑποθέσεις τινὰς τῶν 
ἀποδείξεων λαμβάνοντες ἐν ἑκάστῳ τῶν ὀργάνων τὴν 

ἐξ αὐτῶν ὠφέλειαν ἐροῦμεν ἀπὸ τῶν δακτύλων αὖϑις 
so ἀρξάμενοι. ἐπειδὴ γὰρ τὴν τῶν ὀστῶν κατασκευὴν ἐν 

αὐτοῖς ἐπιτηδειοτάτην ὀργάνοις ἀντιληπτικοῖς ἡ φύσις 

ἐποίησεν, ἦν δ᾽ ἀμήχανον αὐτοῖς τοῖς ὀστοῖς οὕτω 
γεώδεσί τε καὶ λιϑώδεσιν οὖσι μεταδοῦναι τῆς καϑ᾽ 
ὁρμὴν κινήσεως, ἐξεῦρεν, ὅτῳ τρόπῳ δι' ἑτέρων αὐτὰ 

36 κινήσει. τῶν οὖν κατὰ τὸν πῆχυν μυῶν ἀποϊ φύσασα 
τένοντας εὐθὺ τῶν δακτύλων ἤγαγεν. ἃ γὰρ οἵ πα- 
λαιοὶ καλοῦσι νεῦρα. ταυτὶ τὰ προφανῆ. τὰ κινοῦντα 

* T7 

1 post δύναμιν add. ἔχει D | 8 τὴν φυτικὴν λαμβάνου- 
ERU ρουνὴν O1 τ. φυτικὴν DV 1 ὁ μὰν "bora 
χρώτη καὶ Πλάτωνα C | 12 —18 τῆς τῶν om. Ὁ | $38 μεταδιδόναι S 
35 κενήσειεν CD | 96 εὐθὺς U 
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τοὺς δαχτύλους, oí τένοντές slow: ὧν ἡ μὲν γένεσις 
ἐκ τῶν tig τοὺς ub; διασπειρομένων νεύρων τε καὶ 

συνδέσμων αὖϑις ἀλλήλοις συνιόντων, ἡ δὲ χρεία 
κατὰ τὴν τῶν συντιϑέντων φύσιν. καὶ γὰρ αἰσϑά- 
νονται καὶ κινοῦνται x«9' ὁρμὴν xci ξυνδοῦσι τοὺς s 
LÜg τοῖς ὀστοῖς. τούτων δὲ τὰ μὲν πρότερα, τὸ 
αἰσϑάνεσϑαι καὶ κχκινεῖσϑαι, δῆλον, ὡς παρὰ τῶν νεύ- 

ρων, τὸ συνδεῖν δὲ παρὰ τῶν συνδέσμων ἔχουσι. λευκὸν 

γὰρ καὶ ἄναιμον καὶ ἀκοίλιον ὃ σύνδεσμος ὁμοίως τῷ 

νεύρῳ καὶ ταύτῃ πολλοῖς τῶν ἀμαϑεστέρων ὧς νεῦρον τὸ 
φαντάξεται' ἀλλ᾽’ οὐκ ἐξ ἐγκεφάλου καὶ νωτιαίου πέ- 
qQuxev, ἀλλ᾽ ἐξ ὀστῶν εἰς ὀστᾶ διικνεῖται, διὸ καὶ 
νεύρου πολὺ σκληρότερός ἐστι καὶ παντάπασιν ἀναίσϑη- 

τος χαὶ κινεῖν οὐδὲν δύναται. τοὺς οὖν τένοντας 

ἅπαντας τοὺς κατὰ τὸν καρπὸν φαινομένους ἀπὸ τῶν τ 

κατὰ τὸν πῆχυν μυῶν ἐπὶ τοὺς δαχτύλους ἡ φύσις 

ἐκτείνασα καϑῆψεν εἰς τῶν ἄρϑρων ἕκαστον. οὐχ εἰς 

48 αὐτὴν | δήπου τὴν σύνταξιν τῶν ὀστῶν" τί γὰρ ἂν ἦν 
οὕτω χρηστόν; ἀλλ᾽’ οὐδ᾽ εἰς τὸ τοῦ προτεταγμένου 

τῆς διαρϑρώσεως ὀστοῦ πέρας --- οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τοῦτ᾽ ἢ 
οὐδὲν ὄφελος --- ἀλλ᾽ εἰς τὴν κεφαλὴν τοῦ δευτέρου 

τῶν ὀστῶν τοῦ μέλλοντος κινηϑήσεσθαι᾽ x«0' ὃν 

οἶμαι τρόπον ἔχει τὰ πρὸς τῶν μηρίνϑων εἴδωλα 
κινούμενα᾽ καὶ γὰρ κἀν τούτοις ὑπερβαίνοντες τὴν 

1 μὲν om. U || 4 συντιϑέντων Ὁ συνθϑέντων C συνϑέτων D || 
6 ὀστέοις CD || 6—7 τὸ αἰσϑάν. κι «v. δῆλον om. D || 9 y&o| 
μὲν yàg CD | post γὰρ add. ὃν D ὧν C om. Ὁ || 12 διικνεῖται 
om. U! add. 05 in marg. διήκει C | διὸ om. D | 18—14 ἀναίσϑητός 
ἐστιν (repet.) U || 16 post ἅπαντας add. τούτους CD om. U | 
11 εἰς ἕκαστον τῶν ἄρϑρων D εἰς τῶν ἀ. ἕκαστον CU | 18—19 ἦν post 
zezerór colloc. D | 19—920 τὸ ante πέρας colloc. U || 20 posterius 
22902 om. D || 22 κενήσεσϑαι D 
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διάρϑρωσιν εἰς τὴν ἀρχὴν τῶν ὑποτεταγμένων μορίων 
καϑάπτουσι τὴν μήρινϑον, ἵν᾽ ἑλκομένης αὐτῆς ἄνω 
ῥᾳδίως ἔπηται τὸ εἴδωλον. καὶ εἴπερ, ὃ λέγω, ποτὲ 
τεϑέασαι. σαφῶς ἤδη νενόηκας, ὕπως ὑφ᾽ ἑχάστου 

τῶν τενόντων ἕχαστον τῶν xarà τοὺς δαχτύλους ἄρ- 

focov κινεῖται. περὶ γὰρ τὸ προτεταγμένον ξαυτοῦ 
μένον ἀκίνητον ἕχαστον τῶν ὑποτεταγμένων ὀστῶν 

κινούμενον ἐχτείνεται μέν, ὅταν ὁ ἐκτὸς ἕλκῃ τένων, 
χάμπτεται δ᾽, ὕταν ὁ ἐντός. τί δή ποτ᾽ οὖν οὕτω 

τὸ μακροὺς τένοντας ἐδημιούργησε καὶ μὴ παρέφυσε τῷ 
καρπῷ τοὺς μῦς: ὅτε κούφην τὲ ἅμα καὶ λεπτὴν ἄμει- 
vov ἦν ὑπάρχειν ἄχραν τὴν χεῖρα καὶ μὴ συσκιασϑεῖ- 

σαν ὄχλῳ σαρκῶν ὁμοῦ βαρεῖάν τε καὶ παχεῖαν γενέ- 
Gia" πολλὰ γὰρ ἂν οὕτω γε χεῖρόν || τε καὶ βραδύτερον 

15 ἔπραττεν ὧν νῦν ἑτοίμως τε καὶ καλῶς πράττει. ἐπεὶ 
δ᾽ ἦν ἀναγκαῖον ἀνάγεσθαι διὰ μακροῦ τοὺς τένοντας 
καὶ κίνδυνος ἦν ἐν γυμνῷ σαρκῶν χωρίῳ γυμνοὺς 
ὄντας αὐτοὺς ϑλίβεσϑαί τε καὶ τέμνεσθαι ϑερμαί-. 
ψνεσϑαί τε καὶ ψύχεσθαι ῥᾳδίως, βοήϑειαν αὐτοῖς 

30 ἐμηχανήσατο τὴν τῶν ὑμένων οὐσίαν, οἷς σκληροῖς οὗ- 
σιν ἀμφιέσασα πανταχόϑεν οὐ τὴν τῶν ἔξωϑεν προσ- 
πιπτόντων μόνον, ἀλλὰ. καὶ τὴν αὐτῶν τῶν ὀστῶν 
ὁμιλίαν ἄλυπον ἀπειργάσατο. καὶ τοίνυν ἀπὸ μὲν τῶν 

μυῶν ἕως τῶν ἄρϑρων ἕκαστος αὐτῶν ἀχριβῶς περι- 
8 φερής ἔστιν, (v ἦ δυσπαϑής, ἔνϑα δ᾽ ἐμφύεται τῇ 

κινηϑησομένῃ πρὸς αὐτοῦ φάλαγγι, ἐνταῦϑα πλατὺς 

à εἴϑωλον CU κῶλον D || 6 αὐτοῦ U | κινουμένων U | £xx- 
τί QU &xg D | 9 As Qs D | 10 ἐδημιούργησε C ἐδημιούργει 
E | 11 τὲ ἅμα CU ἅμα om. D | 
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γίγνεται" ῥᾷον γὰρ οὕτως ἔμελλε κινήδειν αὐτὴν πλεί- 

οὔιν ἕλκων λαβαῖς. ἀλλ᾽ ἐπεὶ τέτταρας κινήσεις ἕκα- 

στον τῶν δακτύλων ἐνεχώρει κινεῖσθαι, μίαν μὲν καμ- 
πτόντων, ἑτέραν δ᾽ ἐκτεινόντων, δύο δὲ τὰς ἐκ πλαγίου. 
κατὰ τέτταρας οἶμαι τρόπους εὔλογον ἦν ἑκάστῳ τῶν s 

ἄρϑρων ἐμφῦναι τοὺς vévovrac: εἶ γὰρ καϑ' ἕνα τιν’ 
50 αὐτῶν ἐνεδέησε, κυλ͵λὸν ἂν ταύτῃ τὸ μόριον ἐγένετο. 

καὶ τοίνυν φαίνονται κατὰ τοὺς τέτταρας ἐμφυόμενοι 

ἀπὸ μὲν τῶν κατὰ τὸν πῆχυν μυῶν τῶν μὲν ἔνδον οἵ 
κάμπτοντες, τῶν δ᾽ ἐχτὸς οἱ ἐκτείνοντες, τῶν δ᾽ εἰς τὸ 

τὰ πλάγια κινούντων οἱ περιάγοντες ὡς ἐπὶ τὸν μικρὸν 
δάκτυλον, ἀπὸ δ᾽ αὖ τῶν κατὰ τὴν χεῖρα τῶν μικρῶν 
οἱ τὴν λοιπὴν τῶν λοξῶν κινήσεων τὴν ὡς ἐπὶ τὸν 
μέγαν δάκτυλον ἐργαξόμενοι" ὥστ᾽ οὔτε κίνησιν οὐδε- 
μίαν οὐδενὸς τῶν δακτύλων οὔτε τὸν ἡγησόμενον αὖ- 15 

τῆς τένοντα παρέλιπεν ἡ φύσις. ἤρκει μὲν οὖν καὶ 
ταῦτ᾽ εἰς ἄκρας τέχνης ἔνδειξιν. ἀλλ᾽’ ἐπεὶ πολὺ μείξω 

τούτων ἐστὶ τἄλλα, μηδ᾽ αὐτὰ παραλειπέσϑω. δικαία 

γὰρ οὖσα περὶ πάνϑ᾽ ἡ φύσις οὐ μόνον οὐδεμίαν 
ἀπεστέρησε τοὺς δακτύλους ἐνδεχομένην κίνησιν, ἀλλὰ so 

καὶ τοὺς ὄγχους τῶν τενόντων ἀκριβῶς ὁμολογοῦντας 

τῇ χρείᾳ τῶν κινήσεων κατεσκεύασεν. ὃ μὲν γὰρ μέ- 

γιστος αὐτῶν, ὃν καὶ ἀντίχειρα καλοῦσιν, ἐντὸς μὲν 
ἔχει λεπτὸν τένοντα, δύο δ᾽ ἔξωϑεν εὐρώστους ἱκανῶς, 

1—2 πλείοσιν Ο πλέοσιν DU || 2 ἕλκων] ὀστῶν U | post κινή- 
σεις &dd. τὰς πλείστας D, item post ἕκαστον U , om. C | 2—8 ἕκα- 
στος D || 4 ἑτέραν CU μίαν D || ὁ καὶ καϑ᾽ CD | V κῦλον U κοιλὸν 
C| ἂν om. D| τὸ om. U || 9 τὸν om. U | 12 τῶν ante μικρῶν 
om. CU || 18 ὡς om. D | 14 ἐργαξόμενα U || 16 παρέλειπεν CU || 
19 πάντα Ὁ πάντων C πᾶν D | οὐδεμίαν CU οὐδεμιᾶς D || 20 ἐν- 
Ocrouész» κίνησιν CU ἐνδεχομένης κινήσεως D 1 22 τῇ χρεία C 

:7» χρείαν DU 
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ἐκ δὲ τῶν πλαγίων κατὰ μὲν τὰ πρὺς τᾷ λιχανῷ μέρη 
μικρὸν καὶ λεπτὸν μῦν, κατὰ ϑάτερα δὲ | πολὺ τούτου 51 
μείξω τὸν κατὰ τὸ ϑέναρ τῆς χειρός" οἵ δ᾽ ἄλλοι πάν- 
Ttg οἱ τέτταρες ἐντὸς μὲν δύο μεγάλους, ἔξωϑεν δ᾽ 

βἕνα, ϑατέρῳ τούτων ἴσον τῷ μικροτέρῳ, τούτου δ᾽ 
ἰσχνότερον, τὸν εἰς τὰ πλάγια τῶν ἐκτὸ: μερῶν καϑή- 
κοντά, λοιπὸν δὲ τὸν πάντων ἰσχνότατον, τὸν εἷς τὰ 
πλάγια τῶν ἐντός. εὐλόγως, ὡς ἔφαμεν, ἕκαστον τού- 
τῶν ἐγένετο. τοῖς μὲν γὰρ τέτταρσι δακτύλοις χκαμ- 

τὸ πτομένοις τὰς πλείστας τὲ καὶ σφοδροτάτας ἐνεργείας 

ἐνεργοῦντες οὐ μεγάλους μόνον τοὺς ἔνδον τένοντας, 
ἀλλὰ καὶ διττοὺς ἐδεήϑημεν ἔχειν. ὅσα τε γὰρ διὰ 
τῆς μιᾶς χειρὸς κατέχομεν x«l ὅσα δι᾽ ἀμφοτέρων 

ὁμοῦ, κἂν (εἴ) ἐκτείνειν τι δέοι χἂν εἰ ϑλᾶν χἂν εἰ 
15 θλίβειν κἂν εἰ μαλάττειν, ἅπαντα ταῦτα κάμπτοντες 

τοὺς τέτταρας δακτύλους ἐνεργοῦμεν. ἔμπαλιν δ᾽ ἐπὶ 
τοῦ μεγάλου" πλὴν γὰρ εἴ ποτε δεηϑείημεν ἐπιβάλλειν 
αὐτὸν ἄνωθεν τοῖς ἄλλοις κεκαμμένοις, elg οὐδεμίαν 

ἑτέραν ἐνέργειαν κάμπτειν χρήξομεν, ἀλλὰ τὸ μὲν πρῶ- 
βο τον αὐτοῦ τῶν ἄρθρων τὸ τῷ καρπῷ διαρϑρούμενον 

τελέως ἀργὸν εἷς τὴν τοιαύτην κίνησιν, ὡς ἂν ὀνήσειν 
μηδὲν μέλ᾽λον μηδεμίαν ἐνέργειαν, εἰ καμφϑείη" τὰ 59 
λοιπὰ δὲ δύο τηνικαῦτα μόνον ἐνεργεῖ χρησίμως, ὅταν 
οἱονεὶ πιλοῦντές τε καὶ σφίγγοντες ἔσω κεκαμμένους 

30 τοὺς ἄλλου: ἄνωϑεν αὐτὸν ἐκείνοις ἐπιφέρωμεν, ὅϑεν 
εἷς μὲν τὸ πρῶτον ἄρϑρον οὐδεὶς ἔνδοϑεν αὐτῷ κατ- 

3 τὸν CU om. D | 4 οἱ ante τέεαρες om. Ὁ μικρᾷ EI 
igi εἰς om, CU | 8 δ᾽ ὡς D | 8--9 τούτων CU τοῦτ᾽ D | 
γὰρ om. D | 14 εἰ addidi | δέῃ k εἰ ter add. CU om. D | 

15 ϑλίβειν ED » DU | 16 τοὺς τέτταρας δαχτύλους ew. V 
τ Us erg Fr Re DO vues E volloc. D om. C | 93 Mtr Q3 dio» V 

[m i 
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έφυ τένων. εἰς δὲ τὸ δεύτερόν vs καὶ τὸ τρίτον εἷς 
μικρὸς τῶν ἐντὸς μερῶν καϑίκχετο, λοιπὸς δὲ τῶν πάν- 

vOv ἰσχνότατος εἰς τὰ πλάγια. πάλιν δ᾽ ἐν τοῖς μὲν 

ἄλλοις δακτύλοις οἱ ἐκτείνοντες τένοντες ὥσπερ ἄπο- 

δέουσι τοῖς ὄγκοις τῶν καμπτόντων συχνόν, οὕτω τῶν 

εἷς τὰ πλάγια πλεονεχτοῦσιν οὐχ ὀλίγον ἀντιτεταγ- 

μένοι γὰρ ἰσχυροῖς σφόδρα καὶ παχέσι τοῖς ἐντὸς οὐχ 

ἂν οἷοί τ ἦσαν ἐργάσασϑαί ποϑ’ ἐδραῖα τὰ μετὰ τὴν 
ἐσχάτην κάμψιν ἄχρι τῆς τελέας ἐκτάσεως πάντα δχή- 

ματα, εἴπερ ἄρρωστοί τὲ καὶ ἰσχνοὶ τελέως ἐγεγόνεσαν. 1 
ἐδείχϑη γὰρ ἐν τοῖς Περὶ μυῶν κινήσεως πάνϑ'. ὅσα 

διὰ τῶν μέσων σχημάτων ἐργαξόμεϑα, τῶν ἀντιτεταγ- 
μένων μυῶν ἀμφοτέρων ἐνεργούντων δεόμενα. κατὰ 
δὲ τὸν μέγαν δάκτυλον οὐδὲ τὴν. ἀρχὴν ἀντιτέτακταί | 
τις ἀκριβῶς τῷ κάμπτοντι τένοντι᾽ πάντως yàg (Av) 

εἷς τὸ μέσον ἐνέβαλλεν οὗτος τῶν ἐκτὸς μερῶν᾽ ἀλλ᾽ 

οἱ φαινόμενοι δύο τένοντες ἔξωϑεν ἐφ᾽ ἑκάτερα τῆς 

μέσης χώρας ἐμφύονται. καὶ εἰ μὲν ἄμφω ταϑεῖεν, 

ἐχτείνουδσι τὸν δάχτυλον ἀκριβῶς" εἶ δ᾽ ὁ ἕτερος αὐτῶν, 

εἷς τὸ πλάγιον ἐπισπᾶται τὸ καϑ᾿ αὑτὸν ἑκάτερος so 
μέρος. ἐκχδέχεται δὲ τὴν μὲν τοῦ προσάγοντος ἐπὶ τὸν 
λιχανὸν ἐνέργειαν ὃ ταύτῃ τεταγμένος μῦς ὃ μικρός, 

τὴν δ᾽ ἐναντίαν ὁ κατὰ τὸ ϑέναρ ὁ μέγας. ἐπὶ πλέον 
τε γὰρ ἀπάγεσϑαι τοῦ λιχανοῦ τὸν μέγαν δάκτυλον 

καὶ σφοδροτέραν ὑπάρχειν αὐτῷ τὴν ταύτῃ κίνησιν ss 

1 τε καὶ τὸ ὕ τε xol C καὶ D | 1—2 εἷς μικρὸς om. U || 
2 ἐκτὸς U | καϑήκοντα U | λοιπὸν codd. | 2—93 τὸν πάντων Ὁ | 
ὃ ἰσχνότατον CDU | δ᾽ ἐν scripsi: δ᾽ αὖ codd. | 8 εἴησαν CU | 
9 τελέας U τελείας CD | πάντα và U ἅπαντα CD | 18 δεόμεϑα 
CU? || 16 ἂν addidi | 16 ἐνέβαλλεν CU ἐνέβαλεν || 20 καϑ᾽ αὑτὸν 
Scripsi: χατ᾽ αὐτὸν codd. ἑκάτερος C ἑκάτερον Ὁ ϑάτερον ὍΝ 

21 ὡς ἐπὶ D 
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εὔλογον ἦν, ὥσπερ ys τοῖς ἄλλοις τοῖς τέτταρσι τὴν 
ἐναντίαν" οὕτω γὰρ ἐπὶ πλεῖστον ἔμελλον ἀποστήσε- 
σϑαι τοῦ μεγάλου. τοῦτο δ᾽ εἰς ὅσον ἐστὶ χρήσιμον 
τοῖς ἔργοις τῆς χειρός, ἔμπροσϑεν εἴρηται. ταῦτ᾽ ἄρα 

τ καὶ τῶν slg τὰ πλάγια μέρη καϑηκόντων τενόντων ὃ 
διιστὰς αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ μεγάλου πολὺ μείξων ἐστὶ 
τοῦ προσάγοντος. σύμπαντά τ᾽ οὖν ταῦτα τεχνικῶς 

εἴργασται τῇ φύσει καὶ τὸ μόνῳ μὲν τῷ μεγάλῳ 
τέτταρας ἀρχὰς εἶναι τῶν εἰς τὰ πλάγια || κινήσεων, 

10 τῶν δ᾽ ἄλλων ἑκάστῳ δύο" μόνῳ γὰρ ἐχείνῳ τὸ κῦρος 
τῶν ἐνεργειῶν ἐκ τοῦ προσάγεσϑαί vs καὶ ἀπάγεσϑαι 
τῶν ἄλλων ἐστίν. ἵν᾽ οὖν ἐπὶ πλεῖστον ἑκάτερον αὐ- 
τῶν γίγνοιτο, διττὰς τῆς κινήσεως ἀρχὰς ἑκατέρωϑεν 

προὔταξεν ἡ φύσις, τῆς μὲν ἐπὶ τὸν λιχανὸν τόν τε 
15 ταύτῃ τένοντα καὶ τὸν ταύτῃ μῦν, τῆς δ᾽ ἑτέρας τόν τὲ 

λοιπὸν τῶν ἐχτὸς τενόντων καὶ τὸν ἐπὶ τοῦ ϑέναρος 
μῦν. οἱ μὲν δὴ τένοντες ὃ μὲν προσάγειν αὐτόν, ὁ 
δ᾽ ἀπάγειν τοῦ λιχανοῦ πεφύχασιν, o( δὲ διαδεχόμενοι 
τὰς τούτων ἐνεργείας μύες ὃ μὲν ἐπὶ πλεῖστον προσ- 

30 ἄγειν, ὃ δ᾽ ἐπὶ πλεῖστον ἀπάγειν. οὕτω μὲν ἔχουσιν 
ὄγκου vs καὶ ἀριϑμοῦ xol ϑέσεως οἱ κινοῦντες τοὺς 

δακχτύλους τένοντές τε καὶ μύες. εἰ γάρ τι καὶ παρα- 
λέλειπται σμικρόν, ἑξῆς τοῦτο δίειμι, οἷόν ἐστι καὶ τὸ 
περὶ τῶν ἔνδοϑεν τενόντων καὶ μάλιστα τοῦ κατὰ τὸν 

30 μέγαν δάκτυλον. ὅτι μὲν γὰρ ἕνα τοῦτον ἐχρῆν εἷναι 
καὶ ὅτι τῶν ἄλλων λεπτότερον ἐμφύεσθϑαί τε κατὰ τὸ 

σαι, U | γε om. D | τοῖς ante τέτταρσι om. U | 2 οὕτω 
CU Ὁ | 27-8 ἀποστήσεσθαι C ἐφεξῆς ἔσεσϑαι Ὁ ἀφίστασθαι 

Di doner luxoosüev U | 8 post μεγάλῳ add. δακτύλῳ CU* in 
CAE 18 ταύτης U | 10-- 80 ἐπὶ πλεῖστον ànte προσάγειν ada. CN. 
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δεύτερον ἄρϑρον τοῦ μεγάλου δαχτύλου. καὶ Ó1|| λέ- 

λεκται. ὅτι δ᾽ ἑκάστου τῶν τενόντων ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ 
κεφαλὴν ἕλκειν πεφυκότος τὸ κινούμενον μόριον. καὶ 

ὅτι κατὰ τὸ μέσον μάλιστα τοῦ κατὰ τὸν καρπὸν ἄρ- 
ϑρου τῆς τοῦ τένοντος κεφαλῆς τεταγμένης, εἴπερ ἐπὶ s 
τοῦτο τὸ μέρος ὁ μέγας δάχτυλος ἐτείνετο, πάντα 

μᾶλλον ἂν ἢ κάμπτεσϑαι συνέβαινεν αὐτῷ, τοῦτ᾽ οὐδέ- 

πῶ λέλεκται. καίτοι κἀνταῦϑά τι ϑαυμαστὸν τέχνημα 

τῆς φύσεώς ἐστιν. ὃ xav ἀξίαν ϑαυμάσεις,. ἐάν y 
ἐννοήσῃς πρότερον, ὅτι τοῦ μέλλοντος κάμψειν τὸν 10 

μέγαν δάκτυλον τένοντος τὴν κεφαλὴν ἐχρῆν εἶναι 

κατὰ τὸ uécov τε καὶ κοῖλον τῆς χειρός. εἰ δὲ τοῦτο, 

καὶ τὸν τῆς κεφαλῆς ταύτης προτεταγμένον μῦν κατ᾽ 
εὐθὺ δήπουθεν αὐτῆς κείμενον ὡς ἐπὶ τὸν μικρὸν 

δάκτυλον ἀνήκειν ἐχρῆν, ἄτοπόν τινα καὶ ἀλλόκοτον iw 
ταύτην τὴν ϑέσιν λαβόντα διὰ πολλὰς αἰτίας. πρῶτον 

μὲν γὰρ ἀπώλετ᾽ ἂν ἡ ἐν τῇ χειρὶ κοιλότης εἰς πολλὰ 
χρήσιμος ὑπάρχουσα᾽ δεύτερον δ᾽ ἡ κουφότης αὐτῆς 

διεφϑείρετο᾽ καὶ τρίτον ἡ καμπὴ τῶν τεττάρων δακτύ- 

λων ἐκωλύετο᾽ καὶ τέταρτον, ὃ πάντων ἀτοπώτατόν 9 s 
ἅμα καὶ ἀδυνατώτατον Tv, ἡ ἀρχὴ τοῦ μυὸς ἐτέτακτ᾽ 
ἂν ἐπὶ τοῦ μικροῦ δακτύλου. ἀλλ᾽ εἰ τοῦτο, || χαλεπή, 

μᾶλλον δ᾽ ἀδύνατος ἡ εἰς αὐτὴν κατάφυσις ἐγίγνετο 

τῷ ἄνωθεν ἥκοντι νεύρῳ φϑάνοντι τοῖς πέρασιν ἢ 

πάντως ye τοῖς μέσοις τοῦ μυὸς προτέροις ἐντυγχάνειν. s5 

εἶ τοίνυν ἐνταυϑοῖ μὲν ἀμήχανον ἦν ταχϑῆναι τὸν 

7 ἂν om. Ὁ || 8 καί τι CD | κἀνταῦϑα ante τέχνημα colloc. 
CD | 9 ϑαυμάσεις C ϑαυμάσης Ὁ ϑαυμάσειας D ΙΗ om. D| 
10 κάμψιν Ὁ κάμψαι C κάμπτειν D | 16 τὴν om. U! add. U?| 
Aaufivorra Ὁ ἢ 19 τεττάρων scripsi: ταύτης CU om. D quat- 

Zwor N [| 20 ἑπέντων D || 26 ἐνταυϑοῖ CU. ἐνταῦϑα D ἃ ἣν om. Ὁ 
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ἡγησόμενον τῆς χαμπῆς τῷ μεγάλῳ δακτύλῳ τένοντα, 
κατ᾽ ἄλλο δέ τι ταχϑεὶς οὐχ ἂν οἷός v ἣν κάμπτειν, 
εἷς ἀδύνατόν τι καὶ τελέως ἄπορον ἐκινδύνευσεν αὐτῷ 

καταστῆναι τὸ τῆς κάμψεως. πῶς οὖν ἡ φύσις ἰάσατο 
δ τὴν τοσαύτην ἀπορίαν; ἀπέφυσε μὲν ἀπὸ τῆς κατὰ 
τὸν καρπὸν ἀπονευρώσεως τὸν τένοντα᾽ τί γὰρ ἐνῆν 

ἄλλο ποιεῖν: ἀλλ᾿ οὔτ᾽ εὐθὺς ἐπὶ τὸν μέγαν δάκτυλον 
ἐξέτεινεν οὔτ᾽ ἐκ τῶν πρὺς αὐτὸν ἐστραμμένων μερῶν 
τὴν ἔχφυσιν ἐποιήσατο, ἀλλ᾽ ἄρχεται μὲν Ó τένων 

10 οὗτος, ὅϑεν περ ὁ ἐπὶ τὸν μέσον ἥκων δάκτυλον, ἐπο- 
χούμενος δ᾽ αὐτῷ μέχρι πολλοῦ καὶ συνεχόμενος ἰσχυ- 
φοῖς ὑμέσι τηνικαῦτα πρῶτον ἀποχωρεῖ διεκπίπτων 
αὐτοῦ, ὅταν ἐν τῷ κοίλῳ τῆς χειρὸς γένηται, τρόπον 

ὁμοιότατον ταῖς ἐπὶ τῶν ξυνωρίδων ἡνίαις, ὅσαι διά 
15 τινῶν κύκλων ἐπὶ τοῦ ξυγοῦ τεταγμέναι διεκπίπτουσιν. 
ὡς γὰρ ἐκεῖναι καμ᾽ πήν τινὰ καὶ οἷον γωνίαν κατὰ 57 
τοὺς κύχλους ποιούμεναι τείνουσιν ἑλκόμεναι τὸ ὑπο- 

ξύγιον ὡς ἐπὶ τὰ τῶν κύκλων μέρη, οὕτω καὶ ὁ τένων, 
ἐπειδὰν ὑπὸ τοῦ μυὸς ἕλκοντος ταϑῇ, συνεπισπᾶται 

so τὸν δάχτυλον οὐχ ἐπὶ τὴν τοῦ μυὸς χώραν, ἀλλ᾽ ἔνϑα 
πρῶτον ἐχάμφϑη διεχπίπτων τὸν ὑμένα. διὰ μὲν δὴ 
ταῦτα τὴν γένεσιν ἀπὸ τῆς κοινῆς τοῖς ἄλλοις τένου- 
σιν ἔχει κεφαλῆς καὶ τὴν ὁδόν, οἵαν εἴρηται. διὰ τί 
δ᾽ ἐποχεῖται τοῖς ἄλλοις τένουσιν; ἢ δῆλον ὅτι κινή- 

39 6508 ἀκυροτέρας ἣν ὄργανον; ἀεὶ δ᾽ ἡ φύσις ἐν βάϑει 
μὲν τὸ κυριώτερον, ἐπιπολῆς δὲ τὸ ἀκυρότερον τίϑησι. 
κατὰ γοῦν τὴν αὐτὴν ταύτην πρόνοιαν τῶν ἔξωϑεν 

1 ἡγησόμενον scripsi: ἡγησάμενον codd. | 9 ταχϑεὶς CU 
ἐπιταχϑεὶς D ἂν post ἦν collo, D 8 τι CDU! τε D* | ἐκινδύ- 
γεῦσεν C ἐκινδύνευον U ἐκινδύνευεν D | 10 ἐπὶλ ὡς ἐπὶ S V 
18 αὐτοῦ C αὐτῶν U αὐτὸν D | 15 κύκλων QU κοίκων WM i 
seva: U [18 ὡς om. C|[ 38 ἔχει CU ἔσχε Ὁ 
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τῆς χειρὸς τενόντων ἐπιπολῆς μέν εἶσιν ol τῶν ἄλλων 

δακτύλων, ὑπόκεινται δ᾽ αὐτοῖς οἵ τοῦ μεγάλου δακτύ- 

λου. οὕτω δὲ καὶ αὐτῶν τῶν ἔνδον τῶν sig τοὺς 

τέτταρας δακτύλους ἐμβαλλόντων οἱ διὰ τοῦ βάϑους 

τῆς χειρὸς φερόμενοι παμπόλλῳ μείξους εἰσὶ τῶν προ- 

τεταγμένων. χκάμπτουσι δ᾽ οἵ μὲν sig τὸ πρῶτόν τε 

καὶ τρίτον ἄρϑροον σχισϑέντες, οἵ | δ᾽ εἷς τὸ δεύτερον 

μόνον. ϑαυμαστὴ μὲν οὖν αὐτῶν ἐστι καὶ δύσφραστος 
ἥ v ἐν τοῖς ὀστοῖς ἔμφυσις ἥ ve πρὸς ἀλλήλους ὃμι- 

vn 

λία xal οὐδεὶς λόγος οὕτως ἱκανός, ὡς ἀκριβῶς ἐξηγή-υ 

δσασϑαι τὰ ταῖς αἰσϑήσεσι μόναις διαγιγνωδκόμενα. 

πειρατέον δ᾽ ὅμως εἰπεῖν, ὡς ἔχουσιν" οὐ γὰρ ἐνδέχε- 

ται τὴν τέχνην τῆς φύσεως ϑαυμάσαι πρὶν ἐξηγήσα- 

σϑαι τὴν κατασκευήν. φαίνονται δή τινες ἀπονευρώθδεις 

μυῶν διτταί, καϑ' ὃ μάλιστα κάμπτομεν τὸν καρπόν, 

ἀλλήλαις ἐπικείμεναι, μείξων μὲν ἡ διὰ βάϑους ἡ ἐπὶ 
τοῖς ὀστοῖς, ἐλάττων δ᾽ ἡ ἐπιπολῆς. σχισϑείσης δὲ 

τῆς μὲν ὑποκειμένης τῆς μείξονος sig τένοντας πέντε, 

τῆς δ᾽ ἐπικειμένης τῆς ἐλάττονος εἰς τέτταρας --- οὐδε- 

μίαν γὰρ ἀπ᾽ αὐτῆς ὁ μέγας δάκτυλος ἀπόφυσιν λαμ- 
βάνει --- καὶ πάντων αὐτῶν εὐθὺ τῶν δακτύλων φερο- 

μένων ἐποχοῦνται μὲν οἱ μείους τοῖς μείζοσιν, ὑμέσι 
δ᾽ ἰσχυροῖς ἑκάστη τῶν τεττάρων συξυγιῶν φρουρεῖται 
παρ᾿ ὅλην τὴν δδόν. ὅταν δ᾽ ἐπιβῶσι τοῖς πρώτοις 

1: 

κατὰ τοὺς δακτύλους ἄρϑροις, ἐνταῦϑ᾽ ἕκαστος τῶν 53 

ὑποκειμένων τενόντων πλατυνϑεὶς τὴν κεφαλὴν τῆς 

πρώτης φάλαγγος || κάμπτει διὰ τοῦ περιέχοντος αὐτὸν 

6 δὲ CU γοῦν D|" εἰς τὸ CU sig Ὁ || 18 τῆς φύσεως τὴν 
τ. D | 16 ἀλλήλοις CU | 18 μὲν post ὑποκειμένης colloc. D || 19 τῆς 
4nle ἐλώττογος om. D || 22 μείους μύες U μίους C 21 πρώτης 

om. CU | ἑαυτὸν U 
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ὑμενώδους συνδέσμου. τὸ δὲ λοιπὸν ἅπαν iv ἑκάστῃ 

συξυγίᾳ φέρεται πρόσω κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς ὁδὸν εὐθὺ 
τῶν ἐν τοῖς δακτύλοις κορυφῶν, ὁμοίως μὲν ὑποκεί- 

μενον τοῖς ἐξ ἀρχῆς τένουσιν, ὁμοίως δὲ τοῖς ὑμέσι 
s φρουρούμενον. ὅταν δ᾽ ἐπιβαίνωσιν ἤδη τοῖς δευτέροις 

ἄρϑροις, ἐνταῦϑα πάλιν ὃ ἄνωϑεν τένων δίχα σχισϑείς, 
ἑχατέρῳ τῷ μέρει πλατυνϑέντι περὶ τὸν ὑποχείμενον 
ἐλιχϑεὶς τένοντα, ξυμφύεται τοῖς ἐντὸς μέρεσι τῆς 
κατὰ τὴν δευτέραν φάλαγγα κεφαλῆς. ὃ δ᾽ ὑποχείμε- 

τὸ vog μόνος τοὐντεῦϑεν ἐπὶ τὴν τρίτην διάρϑρωσιν ἀφι- 

κόμενος eig τὴν κεφαλὴν καὶ αὐτὸς ἐμφύεται τοῦ τρί- 
τοῦ καὶ τελευταίου κατὰ τὸν δάκτυλον ὀστοῦ. χκάμ- 

πτεταὶ μὲν οὖν ἔχαστον τῶν κατὰ τοὺς τένοντας ἄρϑρων 

δὲ ὧν εἶπον ἐμφύσεων, ἐχτείνεται δὲ διὰ τῶν ἔξωϑεν 
τὸ τοῦ χαρποῦ τενόντων, οὕς, καίτοι πολὺ μιχροτέρους 

τῶν ἐντὸς ὑπάρχοντας, ἐναργῶς διαγιγνώσκομεν καὶ 

πρὸ τῆς ἀνατομῆς, ὅτι γυμνοὶ μὲν οὗτοι καὶ προπετεῖς 
εἶσιν ὑμέσι μόνοις καὶ δέρματι λεπτῷ καλυπτόμενοι, 
τοὺς δ᾽ ἐντὸς ἱχανὴ | καταχρύπτει σάρξ, ài ἃς εἴπομεν 00 

Ὁ ἔμπροσθεν ὠφελείας γενομένη. ἀλλ οἵ γε τένοντες 
οἱ ἐντὸς οἱ κάμπτοντες τοὺς δακτύλους οἱ διὰ βάϑους 
φερόμενοι τὸ πρῶτόν τε καὶ τὺ τρίτον ἄρϑρον ἔκά- 

στου τῶν δαχτύλων τῶν τεττάρων κινοῦσιν, ὅτι τὲ 

κυριώτερα τοῦ μέσου ταῦτα πρός γε τὰς τῶν δακτύ- 
X λὼν ἐνεργείας καὶ ὅτι τὸ μέγεϑος τῶν τενόντων ἵχα- 
νὸν ἦν ὑπηρετεῖσθϑαι διτταῖς διαρϑρώσεσι. διὰ δὲ τὰς 
αὐτὰς αἰτίας οἱ μικροὶ τένοντες εἰς fv ἄρϑρον τὸ 

6 δίχα aj. Ὁ διχῇ oy. D διασχισϑεὶς U | 18 κατὰ τοὺς τέ- 
orco; CU κατ᾽ αὐτοὺς D | 17—18 μέν εἶσι κ. xo. obxoc VS VS νὸ- 
sur {7 ,.30 τομάς i [33 τὸ τρίτον Οὔ τρίτον M? τῶν 
verus δακτήζων D [96 verba διὰ δὲ — διαρδοώσεις στα. V 

—— 
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μέσον ἐμφύονται" οὔτε yàg εἰς διττὰς διαρϑρώσεις 
ἐνεχώρει μερισϑῆναι τοὺς ὄγκους αὐτῶν καὶ ὅτι σῳξο- 

μένων τῶν ἑκατέρωϑεν κινήσεων συγκινεῖταί πῶς καὶ 

τὸ μέσον ἄρϑρον τοῖς ἄκροις, ταύτῃ καὶ ἀκυρότερον 

αὐτῶν εἶναι λέγεται. τουτὶ μὲν γὰρ κάμπτειν καὶ 
μόνον δυνάμεϑα χωρὶς τῶν ἐφ᾽ ἑκάτερα, ἐκείνων δέ 
ye χαμπτομένων ἀδύνατον τὸ μὴ καὶ τοῦτο συγχάμ- 

πτεσϑαι, ὥστ᾽. εἰ καὶ πάϑοι ποϑ᾽ ὁ κινῶν αὐτὸ τένων, 
ἀπαϑὴς δ᾽ ὁ ἕτερος ὑπάρχοι. σῴξεσϑαί τι τῆς κινή- 
σεως αὐτῷ᾽ εἰ μέντοι ποτ᾽ ἐκεῖνος πάϑοι, διαφϑείρεται τ 
τοῦ πρώτου τὲ καὶ τρίτου τῶν ἄρϑρων ἡ κίνησις, 
κἂν ὃ τὸ δεύτερον κινῶν ἀπαϑὴς ὑπάρχῃ. κἀν τῷδε 

δῆλον, ὡς τὸ γένος τοῦτο τῶν τενόντων ἀκυρότερον 

ὃν εὐλόγως ἐπιπολῆς ἐτάχϑη. οὕτω μὲν δὴ τό vs πλῆ- 

ϑὸς καὶ τὸ μέγεϑος καὶ ἡ ϑέσις καὶ ἡ σχίσις καὶ T): 

κατάφυσις ἑχάστου τῶν τενόντων τοῦ βελτίονος ἕνεκα 

γέγονεν. 

Cap. XVIIL ᾿Επεὶ δ᾽ οὐδεμία σὰρξ αἴσϑησιν ἐξ 
ἑαυτῆς ἐκέχτητο καὶ ἦν ἄτοπον ἀντιληπτικὸν ὄργανον 

ἀναισϑήτῳ σκέπεσϑαι μορίῳ, τῶν εἰς ὅλας τὰς χεῖρας 30 
ἄνωϑεν ἰόντων νεύρων οὐ σμικρὰν μοῖραν εἷς τὰς σάρκας 

αὐτὰς κατέφυσεν. ἀλλ᾽ ἐπεὶ τοῦτ᾽ ἐγένετο. μύες εὐθὺς 
αἱ σάρκες ἦσαν, εἴ γε δὴ νεύρων εἰς σάρκας διασπει- 
ρομένων ἡ γένεσις τοῖς μυσί. καὶ δὴ κατακέχρηται 
τοῖς μυσὶ τούτοις εἷς δέον ἡ φύσις᾽ ἀποφύδαδα γὰρ ss 

4 post ταύτῃ add. τοι D || b λέκται D! λέλεκται D*? in marg. || 
ὅ---Θ καὶ μόνον codd.: μόνον οὐ b | 6—7 δέ γε codd.: δὲ a || 18 ὡς 
scripsi: ὅσω DU ὅσα C | τοῦτο τὸ γένος D | τῶν τενόντων ἀκυρ. 
ὃν CU ἀκυρ. τῶν τενόντων D | 18—19 ἐξ ἑαυτῆς αἶσϑ'. D || 20 σκέ- 
πεσϑαι Ὁ in ras. σκεπάσαι cett. | 21 εἰς ἄκρας CU! εἰς τὰς σάρ- 
xeg 155 in marg. ] 28 γε om. U || 24 κατακέχρηται CU κέχρηται DU 

26 zog om. D 
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ἀπ᾽ αὐτῶν τένοντας τοῖς πλαγίοις ἑκάστου μέρεσι τῶν 

δακτύλων ἐνέφυσε τῆς μὲν δεξιᾶς χειρὸς τοῖς ἐπ᾿ ἀρι- 

στερά, τῆς δ᾽ ἀριστερᾶς χειρὸς τοῖς ἐπὶ δεξιά. τοὺς 

λοιποὺς δὲ τοὺς sig τὸ πλάγιον μέρος ἑκάστου τῶν 

5 δακτύλων καταφυομένους ἀπὸ τῶν κατὰ τὸν πῆχυν 62 
ἐγέννησε μυῶν οὐκ ἀλόγως οὐδὲ τούτους, ὡς δείξει 
προϊὼν ὃ λόγος, ἂν πρότερον, ὅϑεν λέγοντες ἀπελίπο- 
μὲν, ἐπανέλθωμεν αὖϑις. ἐπειδὴ γὰρ κάμπτειν τοὺς 
τέτταρας ἅμα δαχτύλους, οὐχ ὅταν μέγαν ὄγκον σώμα- 

τὸ τὸς περιλαμβάνωμεν, GAZ ὅταν ὑγρὸν ἢ μικρόν, τηνι- 
καῦτα μάλιστα δεόμεϑα, χρησιμώτατον ἣν οὕτως αὐτούς 

ἀκριβῶς ἀλλήλοις ὁμιλοῦντας κάμπτειν, ὡς μηδεμίαν 
ἀπολείπεσθαι μεταξὺ χώραν κενήν. καὶ τοίνυν καὶ 

φαίνεται γιγνόμενον οὕτως. ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ἐγίγνετο 
τὸ μήτ᾽ αὐτῶν τῶν δακτύλων τὰς ἐν τοῖς πλαγίοις σάρ- 

xag ἐχόντων μήτε τῶν κινούντων αὐτοὺς τενόντων 

ἀπὸ μιᾶς ἀρχῆς πεφυκότων. ἡἣ γὰρ δὴ ἀρχὴ αὕτη 
πλησίον τῆς κατὰ τὸν καρπὸν καμπῆς τεταγμένη μέση 
πῶς μάλιστα τοῦ ταύτῃ [τεταγμένου] χωρίου καὶ πάν- 

τ τὰς ἅμα καὶ κατὰ μέρος ἕκαστον ἐπισπωμένη νεύειν 

| αὐτῶν τὰς κορυφὰς slg ἑαυτὴν ἀναγκάξει. καὶ διὰ 
τοῦτ᾽, ἐπειδὰν τὸ πρῶτόν τε καὶ τὸ δεύτερον ἄρϑρον 
μόνον καμφϑῇ, τὸ τρίτον δ᾽ ἐκτεταμένον ἧ, τὰ πέρατα 
τῶν δακτύλων ἀλλήλοις συνεξευγμένα μένει, καίτοι 

5 πολλῷ || λεπτότερα τῶν ἄλλων ὄντα καὶ διεστηκέναι 08 
κατά y& τοῦτ᾽ ὀφείλοντα, ἀλλὰ τῷ πρὸς μίαν ἅπαντα 

1 ἑκάστου μέρεσιν Ὁ μέρ. ix. D | 3—8 ἐπ᾿ ἀριστερὰ Ὁ ἐν 
ἀριστερᾶ D | ὃ τοὺς C τῶν DU | 4 τὰ πλάγια U | 5 καταφυομένους 
todd.: χαταφυομένων b] 7 ἂν] ἀλλὰ b in marg.| 1-- ἀπεμαι- 
πόρεν U | 19 τεταγμένου inclusi: τεταμένη D Ὑ soyexecr. W* V 
30 καὶ ante κατὰ om. U. 

E — 
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νεύειν ἀρχήν, τὴν κεφαλὴν τῶν τενόντων, ἀκριβῶς 

ξεύγνυται. ἄρχονται μὲν γὰρ ἀπὸ ταύτης ἅπαντες, 

φέρονται δ᾽ ἐπὶ τοὺς δακτύλους κατ᾽ εὐθείας γραμμὰς 
ἴσας πρὸς τῇ κεφαλῇ γωνίας ἐξεργαξόμενοι. πᾶσα 
τοίνυν ἀνάγκη τὸν δάκτυλον ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἑλκό- 

μενον διὰ τοῦ τένοντος ἐπιβαίνειν μὲν αὐτῷ τῷ τέ- 

vovti, νεύειν δ᾽ ὡς πρὸς τὴν κεφαλήν᾽ καὶ διὰ τοῦτ᾽ 

σι 

οὐδ᾽ εἰ βιάσασϑαί τις προέλοιτο, κάμψαι διεστῶτας ' 
ἀπ᾿ ἀλλήλων τοὺς δακτύλους δυνήσεται. τὸ γὰρ μη- 
δαμῇ χρήσιμον ἡμῖν ἐσόμενον τοῦτ᾽ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τὸ 
ἡ φύσις ἀδύνατον γενέσϑαι παρεσκεύασεν. ἀλλ᾽ ἐπεὶ 
πάλιν, ὅταν μέγαν ὄγκον σώματος ἢ ἀμφοτέραις ὁμοῦ 

ταῖς χερσὶν ἢ μόνῃ τῇ ἑτέρᾳ περιλαμβάνωμεν. ἐκτεί- 
νειν τε τοὺς δακτύλους ἀναγκαῖον τηνικαῦτα διιστάναι 

τε ἀπ’ ἀλλήλων ἐπὶ πλεῖστον, οὐδὲ τοῦτ᾽ ὠλιγώρηται 15 
τῇ φύσει. τὰς μὲν γὰρ εἰς τὰ πλάγια κινήσεις αὐτῶν 

ἐργασαμένη διὰ τούτων, εἷς ὅσον ἂν προελώμεϑα, 

δυνατοὺς διίστασϑαι παρέσχεν. [ ἔμελλον μὲν γάρ. κἂν 
εἶ μὴ τούτων ἔτυχον, πάντως διεστῶτες ἐχταϑήσεσϑαι 
τῶν ἐκτεινόντων αὐτοὺς τενόντων γεγονότων ὁμοίων s 

τοῖς κάμπτουσιν ἀπό τε κορυφῆς μιᾶς ἀρχομένων καὶ 

κατ᾽ ἴσας γωνίας ἀπ’ αὐτῆς ἐσχισμένων. ἅπασι γὰρ 

τοῖς οὕτω μὲν ἀρχομένοις. κατ᾽ εὐθειῶν δὲ γραμμῶν 

φερομένοις ἀναγκαῖον, εἰς ὅσον ἂν ἀποχωρήσωσι τῆς 
ἀρχῆς, ἀεὶ καὶ μᾶλλον πλέον ἀπ᾽ ἀλλήλων διίστασϑαι. ss 
καὶ δὴ καὶ φαίνεται To09 οὕτω γιγνόμενον ἐν τοῖς 

2 ξεύγνυται C ξεύγνυνται U. συξεύγνυνται D | ὅ ἀπὸ τῆς 
κεφαλῆς Οὔ | ὡς U ὥσπερ cett. | 8 βιάσασϑαι codd.: βιασά- 
μενος ch || 9—10 μηδαμοῦ U || 15 ἀπ᾽ om. U || 18—19 εἰ μὴ κἂν Ὁ | 
19 ἔτυχεν U | πάντως U πάντες CD || 20 τενόντων om. CU | ὁμοίως 
CU f 24 ἄν om. Ὁ | ἀποχωρήσουσι U 
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δακτύλοις" εἰ γὰρ καὶ μηδὲν χρῷο ταῖς εἰς τὰ πλάγια 

κινήσεσιν. ἀλλὰ μόνον ἐχτείνοις ἢ κάμπτοις αὐτούς, 
ἐχτείνοντι μέν σοι διαστήσονται, χάμπτοντι δ᾽ εἰς 
ταὐτὸν ἀλλήλοις ἀφίξονται. οὐ τοίνυν ἁπλῶς τοῦ 

s διίστασϑαι χάριν, ἀλλὰ τοῦ μέχρι πλείστου διίστασϑαι 
τὰς εἰς τὸ πλάγιον αὐτῶν κινήσεις ἐδημιούργησεν ἡ 
φύσις, ἐπεὶ δὲ τοῦϑ᾽ ἅπαξ ἔσχον, ἕτερον οὐκ ἄχρηστον 
προσεχτήσαντο. καὶ γὰρ ἐκτεταμένους αὐτοὺς ξευγνύ- 
ναι δυνάμεϑα τοῦ μὲν δεξιοῦ τῶν δαχτύλων τὸν ἐν 

τὸ τοῖς πλαγίοις ἀριστερόν, τοῦ δ᾽ ἀριστεροῦ τὸν δεξιὸν 
τείνοντες τένοντα. πάλιν δ᾽ ἐπὶ πλεῖστον ἀλλήλων 

διισταμένων | αὐτοῦ μὲν τοῦ δεξιοῦ τὸν δεξιόν, τοῦ 
δ᾽ ἀριστεροῦ τὸν ἀριστερὸν τείνομεν. εἰ δὲ μηδετέρῳ 
τῶν πλαγίων τενόντων ἐνεργοῖμεν, ἀλλὰ τοῖς ἔξωϑεν 

xs μόνοις, τὴν μέσην τῶν εἰρημένων κατάστασιν ἕξουσιν 
οἱ δάκτυλοι καὶ φαίνονται τοῖς ἰσχνὰς ἔχουσι τὰς 

χεῖρας ἅπαντες ἐν ταῖς τοιαύταις καταστάσεσιν ἀπὸ 

τῆς ἰδίας ἀρχῆς μέχρι τῆς τελευτῆς τῶν δακτύλων κατ᾽ 
εὐθεῖαν γραμμὴν τεταμένοι. ὡσαύτως δὲ τοῖς ἐχτὸς οἱ 

30 ἐντὸς τένοντες κατ᾽ εὐθείας γραμμὰς ἐν ἁπάσαις τείνον- 
ται ταῖς κινήσεσιν, ἐν αἷς ἀργοῦσιν οἵ πλάγιοι" τούτων 
δ᾽ ἐνεργησάντων οὐκ εὐθεῖς. ἀλλ ἤδη λοξοὶ κατά τι 
γίγνονται. σκχόπει τοίνυν κἀνταῦϑα τὴν ϑαυμαστὴν 
σοφίαν τοῦ δημιουργοῦ. βέλτιον γὰρ ὃν ἐν μὲν τῷ 

5 χάμπτειν τοὺς δαχτύλους ἀργεῖν τὰς εἰς τὰ πλάγια 

χινήσεις μηδὲν μελλούσας ὀνήσειν, ἐχτεινόντων δ᾽ 
ἐνεργεῖν, πολλαχῇ χρηστὰς ἐσομένας, τὴν κατασχευὴν 

ἐν CU μηδὲ D Lazio scripsi: £5 codd. utaris N || 
m] U "ἡ 18 ἜΣ ἐς OD || 1 aod FORMAT lOS. 
L3 J25 codd: καὶ à | 31 ἀργοῦσιν» ἐνεργόνσυν MUSS 

134 μὲν γὰρ CD | ὃν om. 
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τῶν τὰς κινήσεις ταύτας βραβευόντων τενόντων ξτοί- 

μὴν μὲν εἰς τὴν τοῦ βελτίονος ὑπηρεσίαν, ἀδύνατον δ᾽ 
εἷς τὴν τοῦ χείρονος ἀπειργάσατο. πρῶτον μὲν γὰρ τῶν 

εἷς τὰ πλάγια καϑηϊκόντων τενόντων ἐπειδὴ τοὺς μὲν 
ἀπὸ τῶν ἐντὸς μυῶν τῶν κατ᾽ αὐτὴν τὴν χεῖρα τῶν 

μικρῶν ἐξέφυσε, τοὺς δ᾽ ἀπὸ τῶν ἐκτὸς τῶν κατὰ τὸν 
πῆχυν τῶν μεγάλων, ἀναγκαῖον αὐτῶν τοὺς μὲν ἐλατ- 

τους 9' ἅμα καὶ ἀσϑενεστέρους, τοὺς δ᾽ αὖ μείξους 
τε καὶ ἰσχυροτέρους γενέσϑαι. καϑ' ὃ δὲ βέλτιον ἦν 
ἑκατέροις συναφϑῆναι τῶν δαχτύλων ἑκάστῳ, κατὰ 

τοῦτ᾽ αὐτοὺς συνῆψεν, ἐν μὲν τῇ δεξιᾷ χειρὶ τοὺς μὲν 
ἀρρωστοτέρους ἐξ ἀριστερῶν, τοὺς δ᾽ εὐρωστοτέρους 

ἐκ δεξιῶν, ἐν δὲ τῇ λαιᾷ τοὺς μὲν ἀσϑενεστέρους ἐκ 
δεξιῶν, τοὺς δ᾽ ἰσχυροτέρους ἐξ ἀριστερῶν. ἔπειτα δ᾽ 
οὐδ᾽ ἀκριβῶς εἷς τὸ μέσον τῶν πλαγίων ἑκατέρους s 

ἤγαγεν, ἀλλὰ τοὺς μὲν ἔξωϑεν ὑψηλοτέρους ἐποίησε 
πλησιαίτερον μὲν ϑεῖσα τῶν ἐκτεινόντων, πορρωτέρω 

δ᾽ ἀπάγουσα τῶν χαμπτόντων. ἔωελλεν οὖν διὰ ταῦ- 
τα πρῶτον μὲν πλεονεχτήδειν τῶν εἰς τὰ πλάγια κινή- 

ὄεων ἡ ἐκτός, ἔπειτα δ᾽ ἀργήδειν, καμπτόντων. ἀλλὰ 30 

τὸ μὲν ἀργεῖν ἐς ὅ τι χρηστόν, εἴρηται, τὸ πλεονεκτεῖν 

δ᾽ ἐς ὅ τι, νῦν εἰρήσεται. 

Cap. ΧΙΧ. Τῆς εἰς τὰ πλάγια κινήσεως τῶν 

δακτύλων ἐδεήϑημεν, ἵν᾽ ἐπὶ πλεῖστον αὐτοὺς ἀπ᾽ 
ἀλλήλων διιστῶμεν, ὡς. εἴ γ᾽ ἐκ τούτου μηδὲν ἡμῖν s 

6 κατ᾽ αὐτὴν CU κατὰ D | 7 τῶν μεγάλων scripsi: ὄντων 
(in marg. ὀστῶν) u. DU ὄντων τῶν y. C magnis entibus N | 
8 9" ἅμα CU ἅμα post ἀσϑενεστέρους colloc. D | 9 δὲ om. CU | 
10 ἑκατέροις CU ἑκατέρων D || 12 ἰσχυροτέρους pro εὐρωστοτέ- 
ρους U | 18 λαιᾷ C λεα U σκαιᾷ D | μὲν CU om. D || 15 οὐδ᾽ 
οὐκ Ü οὔτε U ]| 17 πλησιέστερον Ü || 18 fort. ἀπαγαγοῦσα || 21 post 

Zezerór add. ἦν D*|| 24 αὐτοῖς Ὁ ἢ 20 y ἐκ scripsi: γε οοδὰ. 

p" à uil... 
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μηδέποτ ἔσεσϑαι ἔμελλε πλέον, οὐκ ἂν οὐδὲ τῶν κινή- 
σεῶν αὐτῶν ἐδεήϑημεν. ἀλλ᾿ ἐπεὶ τὸν μέγαν ἀντέταξε 
τοῖς ἄλλοις, τὰς εἰς τὸ πλάγιον ἐπὶ τοῦτον φορὰς τῶν 

δακτύλων ἔγνω τι μέγα παρέξειν. εἰ γὰρ ἐν οἷς 
s ἔργοις μέγιστον ὄγκον σώματος μεταχειρίξεσϑαι σπεύ- 

δομεν, ἐν τούτοις ἐπὶ πλεῖστον αὐτοὺς ἀπ᾽ ἀλλήλων 
διιστάναι δεόμεϑα, τοὺς μὲν τέτταρας ἔξω, τὸν μέγαν 
δ᾽ εἴσω περιφέρεσθαι χρηστὸν ἦν. τούτῳ μὲν οὖν οὐ 
σμικρὸν τένοντα τῆς elg τὸ πλάγιον ἔσω φορᾶς ἔδωκεν 

1o ἡγεμόνα, τῶν δ᾽ ἄλλων ἐκώλυσε τὸ μέγεϑος, οὐ μόνον 
ὅτε περιττὸν οὐδὲν ἔπρεπεν ἐργάξεσϑαι σοφῷ δημι- 
ουργῷ, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ τῆς ἐναντίας κινήσεως τὴν ῥώμην 
ἂν ἐχώλυσεν ἰσόρροπον αὐτῇ κίνησιν ἀντιτάξας ἕτέ- 
ouv. οὐ μὴν οὐδ᾽ εἷς τὸ παντελῶς ἀργεῖν ταύτην x«u- 

τ πτόντων τοὺς δαχτύλους ἄχρηστος ἡ ἀρρωστία. δεῖται. 

δ᾽ ὃ λόγος, ἵν’ ἀπο᾿ δεικτικός v^ ἦ καὶ μὴ μακρὸς ἅμα o8 
λημμάτων τινῶν ἐν τοῖς Περὶ μυῶν κινήσεως ἀποδε- 
δειγμένων. ἔστι δὲ τάδε τὰ λήμματα" x«9 ἔχαστον 
τῶν ἄρϑρων, ὡς ἐδείξαμεν, ἕν μὲν ἀνώδυνον τὸ μέσον 

ν᾿ σχῆμα, τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα τὰ ἑκατέρωϑεν ἧττον μὲν τὰ 
πλησίον τοῦ μέσου, μᾶλλον δὲ τὰ πόρρω. πάντως δ᾽ 
οὖν ὀδυνηρὰ τὰ ἔσχατα σχήματα, μεϑ᾽ ἃ μήτε κάμπτειν 
ἔτι μήτε τείνειν ἐγχωρεῖ" γίγνεσθαι μὲν γὰρ ἐσχάτην 

3 μηδέποτ᾽ ἔσεσθαι (ἔσται C) ἔμελλε CU μηδέπω τι ἔμελλεν ἔσε- 
ei τὰν s ed a CU i5 τούτων x. D | 4 Erro μῃ- 

στα » μέγαν Ὁ] 5 σωμάτων U | 6 ἀπ᾿ 
zu | 8 οὖν on. D 119 ἔσω CU ἔσωθεν D | 10. ἐκώλυσε d 
duálovork | 11 ἔπρεπεν CU πρέπον D | 12 ἀλλὰ καὶ ὅτι U | 18 ἐκώ- 
ἴυσεν C ἐκώλυεν cett.| 14 ταύτην om. C | 16 τε jj x. μ. μι ἅμα 
Ὁ τε ἦν ἅμα x. μ. μ. Ὁ ἅμα x. μ. p. ἦ D | 1τ--18 post ἀποδε- 
δειγμένων repet. τινων. Ὁ 18 τάδε om. U| 19 ὡς om. U| τὸ 

Ὁ καὶ un Ὁ}: πἰησίον CU πλησία Dy y οὖν CX V 
πάντως οὖν D | 38 ἔτι om, D. | τείνειν κινεῖν 207, οὔ ! | i 
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τάσιν λαμβανόντων τῶν ἐργαξομένων αὐτὰ μυῶν. 

εἰκότως δ᾽ ἁπάντων ὑπάρχειν ὀδυνηρότατα. τοῦ μὲν 
ἡγουμένου τῆς κινήσεως μυὸς ἐσχάτην συστολήν. τοῦ 

δ᾽ ἀντιτεταγμένου τούτῳ τελέαν ἔχτασιν λαμβάνοντος" 
ἐνεργεῖν δ᾽ ἐν μὲν τοῖς ἐφ᾽ ἑκάτερα τοῦ μέσου σχή- 
ματος ἢ ἀμφοτέρους γε τοὺς μῦς ἢ πάντως ys τὸν 

ἕτερον᾽ ἐν δὲ τῷ μέσῳ δύνασϑαί move καὶ μηδέτερον 
ἐνεργεῖν. οὕτως οὖν ἔχει κἀπὶ τῶν δακτύλων. ἀπο- 
ϑέμενος γάρ τις ἀργὴν καὶ πάρετον ὅλην τὴν χεῖρα 

παραπλησίως τοῖς σφόδρα κεχμηκόσιν οὔτ᾽ ἐνεργοῦν-. 

τας ἕξει περὶ τοὺς δακτύλους οὐδένας μύας ἔν ve τῷ | 
69 μέσῳ ὀχήματι καταϑήσει. εἰ δ᾽ ἐντεῦϑεν ἄγειν ἐφ᾽ 

ἑκάτερα πειραϑείη τις, ἐκτείνοντι μὲν αὐτῷ τοὺς ἐκτὸς 
πρότερον ἀναγκαῖον ἐντεῖναι τένοντάς τὲ καὶ μῦς; 
κάμπτοντι δ᾽ αὖ τοὺς ἐντός. εἰ δ᾽ ἐκτείνειν ἅμα καὶ. 

παράγειν ἐπὶ τὰ πλάγια βουληϑείη, δῆλον. ὡς ἀμφοτέ- 

οοις ὁμοῦ πρότερον ἐνεργήδει τοῖς v ἐχτείνειν καὶ 

τοῖς παράγειν πεφυκόσιν. οὕτως οὖν εἰ καὶ κάμπτειν 

ἅμα καὶ παράγειν εἷς τὰ πλάγια πειραϑείη τις, ἀμφο- 

τέροις ἐνεργήσει πρότερον τοῖς τε χάμπτειν δυναμέ- 

νοις καὶ τοῖς. ἐπιστρέφειν. ἀλλὰ διττῶν οὐσῶν τῶν 

tig τὰ πλάγια κινήσεων, τὴν μὲν ἑτέραν αὐτῶν τὴν 
ἐπὶ τἀκτὸς ὃ τόπος τῆς τοῦ τένοντος ἐμφύσεως ἀργεῖν 

ἀναγκάξει, χαμπτόντων τοὺς δακτύλους οὐ γὰρ ἐκ 

τῶν πλαγίων ἀκριβῶς, ἀλλ᾽ ἀνωτέρω μᾶλλον πλησίον 
τῶν ἐχτεινόντων τενόντων ἐνέφυ' ἀπεδείχϑη γὰρ καὶ 

2 ἁπάντων add. U om. CD | ὀδυνηρότατα U ὀδυνηρότατον C 
ὀδυνηράν D !| 8 ἡγουμένου CU ἡγεμόνος D | 10 παραπλήσιον D | 
11 οὐδένα μῦν C| 14 ἐντεῖναι Ὁ ἐκτεῖναι cett. | 19 παράγειν 
περεώγε DU | πειραϑείη CU βουληϑείη D (| 21 vost διττῶν add. 

Lev D [| 28 ἐχφύσεως D || 26 ἀκριβῶς} ἐναργῶς Ὁ X29 ἐνέφυσαν ἢ 

uH "». ER 
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τοῦτ᾽ ἐν τοῖς Περὶ μυῶν κινήσεως, ὡς οὐκ ἐγχωρεῖ 

τὰς ἀντιτεταγμένας κινήσεις ἐνεργεῖν ἅμα" τὴν δ᾽ ἑτέραν 
οὐχ ὃ τόπος ἠνάγκασεν ἀργεῖν — ἔσω γὰρ ἔχει τὰς ἀρχὰς 
ἀνειμένας, ἵνα περ οἱ κάμπτοντες τένοντες --- ἀλλ᾽, ὡς 

Ὁ ἐλέχϑη πρόσϑεν, | ἡ ἀρρωστία. τῶν μὲν γὰρ ἐκτὸς τὸ 
τενόντων εἰ καὶ μείξους οἵ τὴν ἔχτασιν ἐργαζόμενοι 
τῶν εἷς τὰ πλάγια κινούντων εἰσίν, ἀλλ᾽ οὐκ εἰς το- 
σοῦτόν γε μείζους, ὡς διαφϑείρειν αὐτῶν τελέως τὴν 
ἐνέργειαν" τῶν δ᾽ ἐντὸς οὐδ᾽ εἰπεῖν ῥάδιον τὴν ὑπερο- 

τὸ χήν" ἰδεῖν γὰρ χρὴ μᾶλλον ἢ λόγῳ διδαχϑῆναι τοὺς 
μὲν εἷς τὸ πλάγιον ἐμφυομένους ἀμυδροὺς καὶ δυσϑε- 

ὠρήτους ὑπὸ σμιχρότητος, τοὺς δ᾽ ἄλλους μὴ ὅτι με- 
γίστους τῶν ἐν χερσὶ τενόντων, ἀλλὰ καὶ διττούς. 

ἀναγκαῖον οὖν γίγνεται, καμπτόντων τοὺς μεγάλους 
τὸ τῶν δαχτύλων, τῇ δύμῃ τῆς κινήσεως συναποφέρεσϑαι 

χαὶ τοὺς μικρούς. καϑόλου γάρ, ὅταν ὑπὸ δυοῖν κινή- 
σεῶν ἔχ πλαγίων ἀλλήλαις τεταγμένων ἀνέλκηται σῶμα, 

πολὺ μὲν χρατούσης τῆς ἑτέρας ἀναγκαῖον ἀφανίξε- 
σϑαι τὴν λοιπήν, ὀλίγης δ᾽ οὔσης τῆς ὑπεροχῆς ἢ κατ᾽ 

xigov ἀμφοῖν ἰσοσϑενουσῶν, μιχτὴν ἐξ ἀμφοτέρων 
γέγνεσθαι τὴν περὶ τὸ σῶμα κίνησιν. δρᾶται δὲ πάντα 
ταῦτα μόνον οὐ καϑ' ἑκάστην ἡμέραν ἐν μυρίοις παρα- 
δείγμασιν. αὐτίκα τῶν ἐρεσσοὶ μένων τε ἅμα καὶ πλά- τι 
γιὸον ἐχουσῶν τὸν ἄνεμον νεῶν, εἰ μὲν ἰσόρροπος ἡ 

πῤώμη τοῦ τ᾽ ἀνέμου καὶ τῶν ἐρεσσόντων εἴη, μικτὴν 
ἀνάγκη γίγνεσθαι τὴν κίνησιν, οὔτ᾽ εἰς τὸ πρόσω 

EE idem C en doter Ὁ 18 sd o. UT αὐ τοῦς μιγάιωων 
x. τῶν μεγάλων τοὺς δαχτύϊους Dy τοὶ ow. V 

Ls rr D | ᾿σοσϑενῶν οὐσῶν Ὁ | 91 δ᾽ ἅπαντα OW V 
“γῶν D ἡσόρροπον DU | 96 γενέσθαι D 

a. 
. 1 
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μόνον οὔτ᾽ εἰς τὸ πλάγιον αὐτῶν φερομένων, ἀλλ᾽ εἰς 
τὸ μέσον ἀμφοῖν" εἰ δ᾽ ἡ τῶν ἐρεσσόντων ἰσχυροτέρα 
γίγνοιτο, πρόσω μᾶλλον ἢ εἷς τὸ πλάγιον" εἰ δ᾽ ἡ 

τοῦ πνεύματος, εἰς τὸ πλάγιον μᾶλλον ἢ πρόσω" 

πολλῆς δ᾽ οὔσης τῆς ὑπεροχῆς, ὡς νικᾶσϑαι τελέως 
τὴν ἑτέραν, τῆς μὲν τῶν ἐρεσσόντων ἀφανισϑείσης, 
εἷς τὸ πλάγιον, τῆς δὲ τοῦ πνεύματος. εἰς τὸ πρόσω 

μᾶλλον ἐνεχϑήδονται. τί γάρ: εἶ λεπτὴ μὲν εἴη παν- 
τελῶς ἡ αὔρα. ἡ ναῦς δ᾽ ἐπιμήκης καὶ κούφη καὶ 

παμπόλλους τοὺς ἐρέσσοντας ἔχουσα, δύναιτ᾽ ἄν ποτ᾽ i 
ἐπίδηλος ἡ παρὰ τῆς αὔρας κίνησις γενέσθαι; ἀλλ 

οὐδ᾽, εἰ μέγιστος μὲν ἄνεμος εἴη, μεγίστη δ᾽ ἡ ναῦς 
καὶ βαρεῖα, δύο δ᾽ 13 τρεῖς ἐρέσσοιεν, οἷόν τε φανῆναι 

τὴν εἰρεσίαν αὐτῶν. οὔκουν οὐδ᾽ ἡ τῶν μικρῶν τε- 

νόντων κίνησις ἄρρωστος εἷς τοσοῦτον οὖσα καὶ τ 
πρὶν κινεῖσϑαι τοὺς μεγάλους, ὡς ἐπὶ σμικρὸν κομιδῇ 

παράγειν τοὺς δαχτύλους, | δύναιτ᾽ ἄν ποτε φανῆναι 

τῶν μεγάλων ἐνεργούντων. ἀλλ ἐπεὶ καὶ αὐτὸ τοῦτο 
λέληϑε τοὺς πολλούς. ὡς ἀμυδρὰ καὶ x«9' ἑαυτὴν ἡ 

τῶν μικρῶν τενόντων ἐστὶ κίνησις, εἰκότως οὐδὲ τοῦτ᾽ Ὁ 
ἐπ᾿ αὐτῷ συλλογίσασϑαι δεδύνηνται. ὡς ἀναγκαῖον 

ἦν αὐτὴν ἀφανισϑῆναι τῇ σφοδροτάτῃ ξευγνυμένην. 

ἡ δ᾽ αἰτία τῆς ἀγνοίας. ὅτι τῆς ἐχτὸς κινήσεως, τῆς 

εἷς τὸ πλάγιον ἐπιστρεφούδης τοὺς δαχτύλους. ἐπὶ 

πλεῖστον γενομένης ἅπασαν τὴν ἀπὸ τῶν ὑστάτων 55 

τωι 

8 γένοιτο D | 4 7; CDU 1) εἰς τὸ D*|| 9 ἡ ante αὔρα om. D | 
9—10 καὶ ante παμπόλλους add. U*| 10 o? δύναιτ᾽ b| 12 ὃ 
ἡ Ὁ δὲ CD || 14 εἰρεσίαν] κίνησιν CU | 16 καὶ codd.: ὡς ch || 
16 ὡς ἐπὶ codd.: ἐπὶ ch || 19 ἀμυδρὸν D | καὶ om. C || 21 αὐτῶ 
C ultra id N αὐτῶν cett. | 22 σφοδροτητάτη U σφοδρότητη C | 
77e συγνευξευγμένης O ξευγνυμένη CU, correxi | 24 ὡς ἐπὶ C | 

26 γενομένης U wi. cett. 
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ἐχείνης ἐπὶ τἀναντία φορὰν τῆς ἐντὸς εἶναι νομίξουσιν. 
ἐχρῆν δ᾽ οὐκ ἀπὸ τῶν ὑστάτων, GAX ἀπὺ τῆς μέσης 
καταστάσεως τὸ ποσὸν ἑχατέρας τῶν πλαγίων ἐξετάξειν. 

ἡ μέση δὲ κατάστασίς ἐστιν, ὅταν ol τοὺς δαχτύλους 

Ὁ ἐχτείνοντες τένοντες ἀκριβῶς εὐθεῖς φαίνωνται. καὶ 

γὰρ δὴ καὶ εἰ διατμηϑεῖεν οἱ ἐν τοῖς πλαγίοις, οὐδὲν 
εἷς τὴν ἔχτασιν ἢ τὴν κάμψιν οἱ δάχτυλοι βεβλάψον- 
ται" πείσονται δ᾽ fxdregov ἐν μέρει τῶν κινούντων 
αὐτοὺς τενόντων ἀδιαστρύφων μεινάντων. ἀπὸ ταύτης 

10 τοίνυν τῆς καταστάσεως τῆς εὐθεῖς αὐτοὺς φυλαττού- 

σῆς ἑκατέρα τῶν πλαγίων, ὁπη᾽ λίκη τίς ἐστιν, ἀκριβῶς 
διαγιγνώσκεται" καί σοι κατὰ ταῦτα κρίνοντι κατάφω- 

oc ἡ βραχύτης ἔσται τῆς ἔσω. 
Cap. XX. Περὶ μὲν δὴ τῶν εἰς τὰ πλάγια κινή- 

xs σεῶν ἱχανῶς ἀποδέδεικται. καὶ γὰρ ἀρρωστοτέραν 
ἔφαμεν δεῖν εἶναι τὴν ἐντὸς καὶ ἀμφοτέρας ἐνεργεῖν 
μὲν ἐχτεταμένων τῶν δακτύλων, ἡσυχάξειν δὲ κεχαμ- 
μένων, ἐπὶ τῶν τεττάρων δηλονότι δαχτύλων τοῦ 
λόγου τούτου παντὸς εἰρημένου. ὃ γὰρ ἀντιτεταγμένος 

zo αὐτοῖς ὃ μέγας ὥσπερ τὴν ϑέσιν ἐξαίρετον, οὕτω καὶ 
τὰς ἐνεργείας τε καὶ τὰς τῶν τενόντων καταφύσεις 
ὑπὲρ τοὺς ἄλλους ἐκτήσατο. τῶν μὲν γὰρ κινήσεων 
αὐτοῦ ἀρρωστοτάτη μὲν ἡ ἐντός, ἥπερ ἐν τοῖς ἄλλοις 
ἰσχυροτάτη, σφοδρόταται δ᾽ αἵπερ ἐν ἐχείνοις ἀσϑενεῖς, 

ss αἱ πλάγιαι. τῶν δὲ τενόντων ἰσχνότατος μὲν ὃ ἐντός, 
παχύτατοι δ᾽ οἱ πλάγιοι, τοὔμπαλιν ἢ ἐν τοῖς ἄλλοις. 

1 τῆς ἐντὸς CU τοῦ ἐντὸς D | 6 δὴ om. D | 1—8 βλάψον- 
ται U βλαβήσονται C | 8- “9 verba πείσονται — μεινάντων add. 
odd. non vertit N, om. b | 9 ἀπ᾽ αὐτῆς CD | 16 δεῖν om. U | 
30 μέγας δάκτυλος Ὁ} 32 γὰρ U* ve celi. | 91. agobaluxen ὃ 

bietet OU ἀσθενὴς ἡ πλαγία D | 96 πλατύτατοι V 
“τη d' fro D om. U (lacuna) | 9&—25 ἀσϑενεῖς, 
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ἀλλὰ καὶ ὥσπερ ἐν ἐκείνοις τὸ κῦρος τῶν ἐνεργειῶν 

ἐν τῷ κάμπτειν ὃν τῶν διττῶν ἐδεήϑη τενόντων, οὕτω 
καὶ τῶν τοῦ μεγάλου κινήδεων τῶν εἷς τὸ. πλάγιον ἡ 

κυριωτέρα ἡ ἐκτὸς ὑπό τε τοῦ ταύτῃ τεταγμένου μυὸς 
καὶ τοῦ καϑάπτοντος sig τὴν πρώτην || αὐτοῦ φάλαγγα 5 

τένοντος γίγνεται. ἀπὸ τένος δ᾽ οὗτος ὁ τένων ἄρχε- 

ται μυὸς καὶ πῶς φέρεται μέχρι τῆς ἀρχῆς τοῦ μεγά- 

λου δακτύλου. τηνικαῦτ᾽ ἐροῦμεν, ὅταν καὶ περὶ τῶν 
ἄλλων ἁπάντων τενόντων τῶν εἰς τοὺς δαχτύλους 

καταφυομένων ὁ λόγος T. 10 
Cap. ΧΧΙ. Nvvi δ᾽, ἅπερ. ἤδη τινὲς τῶν ἀδσπα- 

ξομένων τοὺς ᾿Επικούρου τε τοῦ φιλοσόφου καὶ ᾿4σκλη- 

πιάδου τοῦ ἰατροῦ λόγους ἀμφισβητοῦντες ὑπὲρ τῶν 
τοιούτων λέγουσιν, ἄξιον μὴ παρελϑεῖν. ἀλλ αὐτούς 

τε διελθεῖν ἀκριβῶς αὐτῶν τοὺς λόγους ὅπῃ vs σφάλ- i5 

λονται δεῖξαι. δοκχεῖ δὴ τούτοις τοῖς ἀνδράσιν, οὔϑ᾽ 
ὅτι παχεῖς οἱ τένοντες ἐγένοντο, διὰ τοῦτο καὶ τὰς 

ἐνεργείας αὐτῶν εἶναι σφοδράς, οὔϑ᾽ ὅτι λεπτοί, διὰ 
τοῦτ᾽ ἀσϑενεῖς, ἀλλὰ ταύτας μὲν ὑπὸ τῶν κατὰ τὸν 

βίον χρειῶν ἀναγκάξεσϑαι τοίας ἢ τοίας γίγνεσϑαι, 

τοὺς δ᾽ ὄγχους τῶν τενόντων τῷ ποσῷ τῆς κινήσεως 

ἔπεσϑαι, τῶν μὲν γυμναξομένων ὡς τὸ εἰκὸς εὐεχτούν- 

τῶν τε καὶ παχυνομένων, τῶν δ᾽ ἀργούντων ἀτροφούν- 
τῶν τε καὶ κατιδόχνουμένων. οὔχουν. ὅτι βέλτιον ἦν 

τῶν μὲν σφοδροτέρων || ἐνεργειῶν ἰσχυροὺς καὶ παχεῖς ss 

εἶναι τοὺς τένοντας, τῶν δ᾽ ἀσϑενεστέρων ἰσχνοὺς 
καὶ ἀρρώστους, οὕτω διαπλασϑῆναί φασιν ὑπὸ τῆς 

to 

1 ἐν om. U| 2 ὃν τῶν scripsi: ὄντων CU τῶν D in cwrva- 
Lone existens N | 9 τῶν ante εἰς om. D | 11 ὅπερ U || 18 αὐτῶν 
om. D | 18 sive, αὐτῶν D | 19 ταῦτα U | 24 τε om. Ὁ 9$ cqo- 
δρῶν D| 27 ὑπὸ CU πρὸς D 



ΠΈΡΙ XPEIAXE MOPISN I, 90. 21. 55 

φύσεως αὐτούς — οὐ yàg ἂν καὶ πιϑήκοις γενέσϑαι 
τοιούτους δαχτύλους -- ἀλλ, ὡς εἴρηται πρόσϑεν, ἐξ 

ἀνάγκης ἀκολουϑῆσαι τοῖς μὲν γυμναξομένοις τὴν πα- 
χύτητα, διότι τρέφονται καλῶς. τοῖς δ᾽ ἀργοῦσι τὴν 

| τἰσχνότητα χεῖρον καὶ τούτοις τρεφομένοις. ἀλλ, ὧ 

ϑαυμάσιοι, φήσομεν, ἐχρῆν ὑμᾶς πρῶτον μέν, ὡς τοὺς 
ὄγκους τῶν τενόντων οὐ μᾶλλον τεχνικῶς ἢ ἀτέχνως 

ἐδείξατε γεγονέναι, τὸν αὐτὸν τρόπον εἰπεῖν τι καὶ 
περὶ τοῦ πλήϑους αὐτῶν x«l τῆς ϑέσεως καὶ τῆς 

τὸ χαταφύσεως, ἔπειτα δὲ καὶ τῆς περὶ τὰς ἡλικίας διαφο- 
ρᾶς ἐπισκέψασϑαί τι καὶ πρὸς τούτοις ἔτι μὴ ϑρασύ- 
νεσϑαι περὶ πιϑήχων ἀποφαινομένους, ἅπερ οὐκ ἴστε. 
τένοντας μὲν γὰρ οὐ μεγάλους μόνον, ἀλλὰ καὶ διττοὺς 
ἑκάστης τῶν σφοδρῶν ἐνεργειῶν ἡγουμένους εὑρήσετε. 

υ κατὰ δ᾽ αὖ τὰς ἡλικίας εὑρήσομεν οὐδεμίαν αὐτῶν ἐν 
τῷ πλήϑει διαφοράν, ἀλλὰ καὶ τοῖς βρέφεσι καὶ τοῖς 
τελείοις καὶ τοῖς ἔτι χυουμένοις, καίτοι μηδεμίαν 

ἐνεργοῦσι μηδέπω | àv αὐτῶν ἐνέργειαν, ὅμως ἤδη τὸ 
καὶ τούτοις διττοὺς μὲν τοὺς διττούς, μεγάλους δὲ 

μτοὺς μεγάλους, εἰ μή τι τοῖς οὕτω μὲν γυμναξομένοις 

διπλάσια τὸν ἀριϑμὸν ἡγεῖσϑε γίγνεσθαι τὰ μόρια, 
τοῖς δ᾽ ἀργοῦσιν ἀπόλλυσϑαι τὰ ἡμίσεα. εἰ γὰρ τοῦτο, 
τέτταρας μὲν ἴσως ἕξουσιν οἱ διαπονοῦντες πόδας καὶ 

τέτταρας χεῖρας, οἱ δ᾽ ἐφ᾽ ἡσυχίας βιοῦντες ἕν μὲν τὸ 
᾿Βσχέλος, μίαν δὲ τὴν χεῖρα. ἢ ταῦτα πάντα λῆρος 

μακρὸς οὐχ εὑρεῖν τἀληϑὲς ἐφιεμένων ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ 

αὐτοὺς om. D | 6 χρῆν D τοὺς codd., om. b || 10 περὶ 
περὶ τῆς DU | τέ ἑκάστης CU ἑκάστῃ D | 11 καίτοι C 

ς U ὁμοίως CD | 19—90 δὲ τοὺς ψεγάννυς, 
add. in marg. U* | 94 ἡσυχίας U ἡσυχίᾳ OU 3 δὲν 

| 
-- LJ 
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εἶ καὶ καλῶς εὕρηταί τι, ἐγκαλύψαι τε καὶ κατακρύψαι 

σπευδόντων; τί γὰρ ὅτι τριάκοντα τῶν κατὰ τοὺς ἐν 

ἀμφοτέραις ταῖς χερσὶ δαχτύλους ἄρϑρων ὑπαρχόντων, 
ἑκάστου δ᾽ αὐτῶν κατὰ τοὺς τέτταρας τόπους ἐμφύ- 
σεις καὶ παραφύδεις τενόντων ἔχοντος, ὡς καὶ πρόσϑεν 

εἴρηται, μόνῳ πάντων ἄρϑρων τῷ πρώτῳ τοῦ μεγάλου 

κατὰ μὲν τὰ πλάγια κἀκ τῶν ἐχτὸς αἱ καταφύδεις 

εἰσὶ τῶν τενόντων. ἐντὸς δ᾽ οὐδεμία; καίτοι y', εἰ 

λογίσαιο τὸν ἀριϑμὸν ἅπαντα τῶν εἰς τοὺς δέχα δα- 

5 

κτύλους ἐμφύσεων, εἴκοσιν αὐτὰς ἐπὶ ταῖς ἑχατὸν εὑρή- 1 

σεις οὕτω γὰρ συμβαίνει τριάχοντα | μὲν ἄρϑρων 

ὄντων. τεττάρων δὲ xo0' ἕχαστον ἐμφύσεων" ἀλλὰ 
τῆς μιᾶς ἀπολομένης x«9' ἑκάτερον τῶν μεγάλων δα- 

κτύλων αἱ λοιπαὶ ὀκτωκαίδεκα καὶ ἑκατόν εἶσιν. εἶτ᾽, 
ὦ πρὸς ϑεῶν, οὐδὲν ἔχοντες ἐν τοσαύταις καταφύσεσι 15 
μέμψασϑαι., οὔτ᾽ οὖν τὸν ὄγκον τῶν τενόντων οὔτε 

τὸν τόπον οὔτε τὸν τρόπον τῆς ἐμφύσεως, ἀλλ᾽ ἐν 
ἁπάσαις αὐταῖς ϑαυμαστὴν ἀναλογίαν ὁρῶντες, μιᾶς 

μόνης ἀπολομένης κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐν ἀμφοτέ- 

ροις τοῖς μεγάλοις δακτύλοις, καὶ ταύτης οὐχ ἀλόγως, 
ἀλλ ὅτι μηδὲν αὐτῆς ἐχρήξομεν, εἰκῇ φατε καὶ χωρὶς 

τέχνης ἅπαντα τὰ τοιαῦτα γεγονέναι; καὶ μὴν εἴπερ 

ἐχάμπτομεν ὡσαύτως τοῖς ἄλλοις καὶ τοῦτο τὸ ἄρϑρον, 

οἱδ᾽ ὅτι πικρῶς ἂν τότε καὶ σφοδρῶς ἐξηλέγχετε τὴν 
ματαιοπονίαν τῆς φύσεως, ὡς ἂν καὶ κίνησιν ἄχρηστον 

καὶ τένοντα περιττὸν ἐργαδαμένης. ἐπεὶ δ᾽ ὀχτωκαί- 

1 τι ante καλῶς colloc. U | καὶ τοῦτο ἐγκαλύψαι CD καὶ 
τοῦτο om. U || 6 τῷ πρώτῳ C οὕτως Ὁ πρώτῳ om. D || 9 δέκα 
U decem N om. CD || 18 ἀπολομένης U ἀπολλομένης Ὁ ἀπολλυ- 
μένης C | 18 ὁρῶντες] ϑεωροῦντες U | 19 ἀπολομένης U ἀπολ- 

νης CD [| 28 ὡσαύτως CU ὁμοίως Ὁ | 26 ἐπεὶ δ᾽ ἐπειδὴ ἃ 



ΠΈΡΙ XPEIAZ MOPION I, 31. δ 

δεκα μὲν καὶ ἕχατὸν χώρας δεομένας τενόντων ἐμφύ- 
σεῶς ἐχόσμησε παντοίως, μίαν δὲ καϑ᾽ ἑκάτερον δά- 
zrvÀov οὐδὲν δεομένην εὐλόγως παρέλιπεν, οὐκ ἄρα 
ϑαυμάσετε; καὶ μὴν πολλῷ y ἦν ἄμεινον ἑτοιμοτέρους 

| τεἰς ἔπαινον εἷναι || τῶν κατωρϑωμένων ἢ ψόγον τῶν 18 
διημαρτημένων, εἰ μή τι χρείαν τινὰ μεγάλην τῆς κατὰ 
τὸ πρῶτον ἄρϑρον ἐπὶ πολὺ κάμψεως τοῦ μεγάλου 

δαχτύλου λέγειν ἡμῖν ἔχετε. μόνως γὰρ ἂν οὕτως 
ἐξελέγχοιτε τὴν φύσιν ὡς ἄτεχνον, εἰ χρηστὴν κίνησιν 

τ φαίνοιτο παραλελοιπυῖα" ἀλλ᾽ οὐκ ἔχετε. καμπτομένων 
γὰρ εἰς ἔσχατον τῶν τεττάρων δακτύλων, ὡς καὶ πρό- 

σϑεν ἐρρέϑη, διττῆς ἐν ταῖς τοιαύταις ἁπάσαις ἐνερ- 
γείαις χρήξομεν κινήσεως τοῦ μεγάλου δακτύλου, τῆς 

] μὲν ἑτέρας, ὅταν οἷον ἐπίϑημά τι γίγνηται τῆς κατὰ 

| urb» λιχανὸν εὐρυχωρίας. τῆς δ᾽ ἑτέρας, ὅταν ἄνωϑεν 
| αὐτοῖς ἐπιβαίνῃ σφίγγων rs καὶ πιέξων ἔσω. ἀλλὰ 

τῆς μὲν προτέρας ϑάτερος τῶν τὴν λοξὴν κίνησιν 

αὐτοῦ δημιουργούντων τενόντων ἐπιτροπεύει, τῆς δευ- 
τέρας δ᾽ ὁ χάμπτειν δυνάμενος τὸ δεύτερον ἄρϑρον, 

νῦν ἀπὸ μὲν τῆς κοινῆς κεφαλῆς τῶν καμπτόντων τοὺς 
δαχτύλους τενόντων ἐλέγομεν ἄρχεσϑαι, καταφύεσϑαι 
δ᾽ εἷς τὰ ἐντὸς τοῦ δευτέρου τῶν κατὰ τὸν μέγαν 

' δάχτυλον ὀστῶν. ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς κατὰ τοῦτον τὸν 

τένοντα δημιουργίας, ὥσπερ οὖν | καὶ περὶ τῆς κατὰ 79 
Βτοὺς ἄλλους ἅπαντας. τὰ μέν που προείρηται, τὰ δ᾽ 
ἂν xal ὁ ἐφεξῆς διδάξειε λόγος. 

i—2 ἐμφόσεως U ἐμφύσεις C ἐμφύσεων Ὁ | 8 εὐλόγως παρέ- 
λειπεν CU εὐλόγως om. D || 1 ἐπὶ πολὺ CU ἐπιπολῆς D | 10 φαί- 
woiro παραλελοιπυῖα CU φαίνοιτε παραλελοιπυῖαν D | 12 ἐρρή- 

[95 U [14 τὶ om. DU 16 ἐπιβαίνη Ὁ ἐπιβαίνει Ὁ ἐπιβῆγναν Ὃ 
dy ch | dud codd. d44Z καὶ ch | 11 ϑάτερος Ὁ à ἕτερος C V 25—28 J' àv CU dà D | 96 διδάξει k 

k- πὶ 
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Cap. XXII. Τὸ ὃὲ νῦν εἶναι τῶν ἔργων ἀναμνη- 
σϑῶμεν τοῦ μεγάλου δακτύλου τῶν ἔμπροσϑεν εἰρημέ- 

νῶν, ἐν οἷς ἀπεδείκνυτο τοῖς ἀντιτεταγμένοις τέτταρσιν 
ὁμοῦ πᾶσιν ἰσόρροπον τὴν χρείαν παρεχόμενος. ταῦτά 

μοι καὶ δοκοῦσι κατανοήσαντες oí ἄνϑρωποι καλεῖν 

ἀντίχειρα τὸν δάκτυλον τοῦτον, ὡς ἀντὶ τῆς ὅλης 

χειρὸς αὐτοῖς ὄντα. ὁμοίως γὰρ αὐτῆς δρῶσιν ἀπολ- 

λυμένας τὰς ἐνεργείας, ἄν ϑ᾽ οἱ τέτταρες ἀποτμηϑῶσιν 

ἄν 9' οὗτος μόνος. οὕτω δὲ καὶ τὸ ἥμισυ μέρος cl 

διαφϑαρείη τοῦ μεγάλου δακτύλου xa9' ὁντινοῦν τρό- 

πον, τὴν ἴσην ἐν τοῖς ἔργοις ἀχρηστίαν τε καὶ ἀσχη- 

μοσύνην ἡ χεὶρ ἕξει τῇ τῶν ἄλλων ἁπάντων ὁμοίᾳ 
βλάβῃ. &g οὖν, ὦ γενναῖοι σοφισταὶ καὶ δεινοὶ κα- 
τήγοροι τῆς φύσεως. ἐϑεάσασϑέ ποτ’ ἐπὶ πιϑήχου 
τοῦτον τὸν δάχτυλον, ὃν ἀντίχειρα μὲν oí πολλοὶ τῶν 
ἀνθρώπων, Ἱπποκράτης δὲ μέγαν ὀνομάξει, ἢ μὴ τε- 
ϑεαμένοι τολμᾶτε λέγειν, ὡς πάντη τοῖς ἀνθρώποις 

ἔοικε; καὶ μήν, εἴπερ ἐθϑεάσασϑε, | βραχὺς ὑμῖν ἐφάνη 
δήπου καὶ λεπτὸς καὶ χολοβὸς καὶ πάντη γελοῖος, 

ὅ 

ὥσπερ καὶ τὸ ὅλον ξῷον ὃ πίϑηκχος. ,x«Aóc tou πίϑων 530 
παρὰ παισὶν αἰεί, φησί τις τῶν παλαιῶν ἀναμιμνή- 
6xov ἡμᾶς, ὡς ἔστιν ἄϑυρμα γελοῖον παιξόντων παίδων 
τοῦτο τὸ ζῶον. ἁπάσας μὲν γὰρ τὰς ἀνϑρωπείους 

πράξεις ἐπιχειρεῖ μιμεῖσθαι, σφάλλεται δ᾽ ἐν αὐταῖς 
ἐπὶ τὸ γελοῖον. ἢ οὐκ ἐθϑεάσω πίϑηκον αὐλεῖν ἐπι- 39 
χειροῦντα καὶ ὀρχεῖσϑαι καὶ γράφειν καὶ τῶν ἄλλων 

1 νῦν εἶναι CU νυνὶ D || 2 ἔμπροσθεν CU πρόσϑεν D || 
8 τέτταρσιν Ὁ τέτρασιν CD || καὶ om. D | 7 αὐτῆς U αὐτοῖς 
CD | 14 ἐπὶ om. U | 16 οἱ παλαιοὶ Ὁ || 17 πάντη C πάντι Ὁ 
σάντα D J| 19 δήπου post λεπτὸς colloc. D | καὶ κολοβὸς om. D || 
20 καὶ post ὥσπερ. om.U | που τον CU | πίϑων Vinà.. πυδύνς 
xar U πρϑήκοις C πέϑηκος D | 21 τις} Pinà. Vy. X 13 

«αἱ »"»᾿"- ον 
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ἔχαστον ὧν ἄνθρωπος ὀρθῶς διαπράττεται; τί ποτ᾽ 

οὖν ἔδοξέ σοι; πότερον ὡσαύτως ἡμῖν ἢ γελοίως ἅπαντα 
μεταχειρίξεσϑαι; τάχ ἂν τοῦτό ys αἰδεσϑείης ἑτέρως 

ἔχειν εἰπεῖν. καὶ μήν, ὦ σοφώτατε κατήγορε, λέξειεν 

sü» ἡ φύσις πρὺς σέ, γελοίῳ τὴν ψυχὴν teg γελοίαν 
ἐρὴν δοϑῆναι σώματος κατασχευήν. ὕπως μὲν οὖν 
αὐτῷ τὸ σύμπαν σῶμα μίμημα γελοῖόν ἐστιν ἀνθρώ- 
που, προϊὼν Ó λόγος ἐπιδείξει" ὅπως δ᾽ αἱ χεῖρες, ἤδη 
σχύπει τοσοῦτόν μοι πρότερον ἐννοήσας, ὡς, εἴ τις 

πγραφικὸς ἢ πλαστικὺς ἀνὴρ ἀνθρώπου | χεῖρας μιμού- 81 

μενος ἁμαρτάνειν ἤμελλεν ἐπὶ τὸ γελοῖον, οὐκ ἂν 

ἄλλως ἥμαρτεν ἢ ὡς τοῖς πιϑήκοις ἔχει. μάλιστα γὰρ 
δὴ ταῦτα γελῶμεν τῶν μιμημάτων, ὅσα τὴν ἐν τοῖς 
πλείστοις μορίοις ὁμοιότητα διαφυλάττοντα τῆς ἐν 

τοῖς κυριωτάτοις πάμπολυ σφάλλεται. τί γοῦν τῶν 

τεττάρων δακτύλων ὄφελός ἐστι καλῶς ἐχόντων, ἐὰν 
ὁ μέγας οὕτως ἧ κακῶς διακείμενος, ὡς μηδὲ τοὔνομα 

δύνασϑαι δέξασϑαι τὸ τοῦ μεγάλου; καὶ μὴν τοιοῦτός 
y ἐστὶ τῷ πιϑήκῳ, πρὸς τῷ πάντη γελοῖος ὑπάρχειν 

3àxel μιχρὸν τοῦ λιχανοῦ διέστηχεν. ὥστε κἀν τούτῳ 

δικαία ἡ φύσις, ὡς πολλάκις αὐτὴν Ἱπποκράτης εἴωϑεν 
ὀνομάξειν, γελοίᾳ ψυχῇ ξῴου γελοῖον σῶμα περιϑεῖσα. 
x«l καλῶς μὲν Ἡριστοτέλης ἅπαντα τὰ ξῷα κεκοσμῆ- 
σϑαί φησι τὸν ἐνδεχόμενον xócuov καὶ πειρᾶταί γε 

ἢ“ δειχνύναι τὴν xc9' ἕχαστον τέχνην οὐ καλῶς δ᾽. 
ὅσοι μήτε τοῦ τῶν ἄλλων ξῴώων αἰσϑάνονται κόσμου 

1 ὧν] ὡς Ὁ] 3 πότερα U| 8 ye U περ D om. C | 9 τοῦτό 
μον U [τ ἔμελλεν CD 1 18 δὴ) δὴ καὶ Ὁ 14 τῆς U τὴν OD ἢ 
45 πάμπολυ U πάμπολα C παμπόλλου D | 11 μήτε U | posi 
τοῦνομαι esk lacuna viginti fere literarum. im V à qe €N. 
QE D [ona] ἔσει καὶ D | πρὸς τὸ Ὁ ag. τῷ κοὶ Ὁ | 0h (ien 
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μήτε τοῦ μάλιστα πάντων κεχοσμημένου, ἀλλ᾽ ἀγωνί- 
ξονται μέγαν ἀγῶνα καὶ δεδίασι, μή πως δειχϑῶσιν 

ἢ ψυχὴν ἔχοντες σοφωτέραν τῶν ἀλόγων ξῴων ἢ | 
κατασχευὴν σώματος πρέπουσαν foo σοφῷ. τούτους 

μὲν οὖν ἤδη καταλίπωμεν. δ 
Cap. XXIII Ὃ δ᾽ ἐπίλοιπόν ἐστιν εἰς τὸ πληρω- 

ϑῆναι τὸν πρῶτον ἡμῖν λόγον εἰπὼν καὶ δὴ πεπαύ- 

σομαι, τὴν χρείαν τοῦ T ἀριϑμοῦ τῶν δακτύλων καὶ 
τῆς ἀνισότητος. χαλεπὸν δ᾽ οὐδὲν εὑρεῖν, ἐξ ὧν νῦν 
ἀπολαύομεν αὐτῶν τεκμαιρομένους, ὡς οἱ μὲν ἐλάττους 1 

ἐνδεέστερον ἂν τὰ πολλὰ τῶν ἔργων διεπράττοντο, 
πλειόνων δ᾽ εἷς οὐδὲν ἂν ἐδεήϑημεν. ὅτι μὲν οὖν, 
ἐλάττους εἴπερ ἐγένοντο, πολλαῖς ἂν τῶν ἐνεργειῶν 

ἐλυμήναντο, μαϑήσῃ ῥᾳδίως ἕκαστον αὐτῶν ἐπιὼν τῷ 

λόγῳ. τὸν μὲν δὴ μέγαν ἀπολέσαντες ἅπαντας ἂν ἀπο- 5 

λωλέκειμεν δυνάμει. χωρὶς γὰρ ἐκείνου τῶν ἄλλων 
οὐδεὶς οὐδὲν ἐργάσασϑαι καλῶς δύναται. τῶν λοιπῶν 
δ᾽ ὁ μὲν λιχανός τὲ καὶ ὃ μέσος, ὡς τῇ τάξει δεύτεροι 
μετὰ τὸν μέγαν, οὕτω καὶ τῇ χρείᾳ τυγχάνουσιν ὄντες. 

ἥ τε γὰρ τῶν μιχρῶν ὄγκων ἁπάντων ἀντίληψις καὶ so 
πάντα σχεδὸν τὰ κατὰ τὰς τέχνας ἔργα, κἂν εἴ τι 

βίαιον δέοι καταπράξασθαι, πάντα τούτων φαίνεται 

δεόμενα. ὁ δὲ [μετὰ τὸν μέσον τε καὶ ὁ σμικρὸς 

ἐλάττονα μὲν ἔχουσι τῶν ἄλλων τὴν ὠφέλειαν, φαίνε- 

ται δ᾽ αὐτῶν ἡ χρεία σαφῶς ἐν οἷς κατὰ κύκλον δεό- ss 

μεϑα περιλαμβάνειν τὸ ληπτόν. εἶ μὲν γὰρ ὑγρὸν ἢ 

μικρὸν εἴη. κεκάμφϑαι χρὴ τοὺς δακτύλους ἀμφ᾽ αὐτὸ 

1 κάλλιστα C | b οὖν om. CD | καταλείπωμεν U || 6 ὑπόλοι- 
zóv Ο[8 τὴν χρείαν CU τῆς χρείας D | 10 αὐτῶν U αὐτῆς D | 
18 πολλαῖς C πολλὰς DU || 20 ὄγκων CU om. D 2X x&v «eX X 
28 μικρὸς U σμεκρὸν C 
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σφίγγοντας πανταχόϑεν, κἀν τούτῳ χρησιμώτατος uiv 
ὃ μέγας οἷον ἐπίϑημά τι τῶν ἄλλων γιγνόμενος, δευ- 
τέραν δ᾽ ἔχει δύναμιν ὃ δεύτερος" εἰ δὲ σκληρὸν καὶ 
μέγα τὸ λαμβανόμενον εἴη, διεστῶτας ἀπ᾿ ἀλλήλων 

εὔτι πλεῖστον τοὺς δαχτύλους οὕτως αὐτὸ χρὴ περι- 

λαμβάνειν" ἐν τούτῳ δ᾽ οἱ πλείους ἄμεινον περιλήψον- 
ταῦ πλείοσιν ὁμιλοῦντες μορίοις αὐτῶν. ἐλέχϑη δ᾽ 
οἶμαι καὶ πρόσϑεν, ὡς ἐν ταῖς τοιαύταις ἐνεργείαις 
αἱ πλάγιαι τῶν δακτύλων κινήσεις πολὺ δύνανται, 

wroD μεγάλου μὲν εἴσω, τῶν δ᾽ ἄλλων ἁπάντων ἔξω 
περιαγομένων" οὕτω γὰρ συμβαίνει κατὰ κύκλον παν- 
ταχόϑεν περιλαμβάνεσϑαι τὸν Üyxov, καὶ εἴπερ κατὰ 
χύχλον, δῆλον, ὡς οἱ πλείους περιττοί" ἀρκοῦσι γὰρ 
tlg τοῦτο καὶ οἱ πέντε. περίεργον δ᾽ οὐδὲν ἡ φύσις 

α ἐργάξεται" μέλει γὰρ ἴσον αὐτῇ περὶ τοῦ μήτ᾽ ἐνδεῶς 
μηδὲν μήτε περιττῶς || δημιουργεῖν. τὸ μὲν γὰρ ἐνδεὲς $1 
τῆς κατασχευῆς ἐνδεὲς καὶ τοῦργον ἀποφαίνει, τὸ δὲ 
περιττὸν ἐμποδὼν ἵσταται τοῖς αὐτάρκως ἐνεργοῦσιν 
ἔχϑος ἀλλότριον προσκείμενον, ὥστε ταύτῃ λυμαίνεται. 

wxul ὅτῳ παρὰ φύσιν ἔχτος δάκτυλος ἔφυ, μαρτυρεῖ 

τῷ λόγῳ. 
Cap. XXIV. Διὰ τί δ᾽ ἄνισοι πάντες ἐγένοντο 

x«l μαχρότατος ὁ μέσος; ἢ ὅτι τὰς χορυφὰς αὐτῶν, 
εἷς ἴσον ἐξικνεῖσθαι βέλτιον ἦν ἔν τε τῷ περιλαμβάνειν 

π ὄγκους τινὰς μεγάλους ἐν κύχλῳ κἀν τῷ κατέχειν 
ἐπιχειρεῖν ὁτιοῦν. ἢ ὑγρὸν ἢ σμικρὸν ἐν ἑαυτοῖς: ἐν 

8 ὁ μικρὸς codd, μέγας b in marg. parvus N sed in marg. 
magnus | γενόμενος C | 1 πλέοσιν P Τ᾿ αὐτῶν ante ὁμιλοῦντες 

colloc. D | ἐδείχϑη C | 9 κινήσεις v. ὃ. U | 11—12 onc: 
Se» D| 18 ἴσταται CU ἔστοι D | 38 μακρύτερος Ὁ lowgiot X V, 

«ἦς OU ἐπὶ D ἔν τε C ἐν DU | 85 κὰν CU κιὰ B3 ὅτι- 
QU δ᾽ ἐστιν Ὁ [ἢ prius om. D 

E 
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μὲν γὰρ τοῖς μείξοσιν ὄγκοις πρός ve τὸ κατέχειν 

ἀκριβῶς καὶ πρὸς τὸ βάλλειν ἰσχυρῶς m πανταχόϑεν 

ἰσόρροπος λαβὴ μεγάλα συντελεῖ. φαίνονται δ᾽ εἰς 
μίαν ἀνήκοντες κύκλου περιφέρειαν οἵ πέντε δάχτυλοι 

κατὰ τὰς τοιαύτας ἐνεργείας, μάλισϑ᾽ ὅταν ἀκριβῶς 5 

σφαιροειδῇ σώματα περιλαμβάνωσιν. ἐν τούτοις γὰρ 

δὴ καὶ σαφέστατα γνοίη τις ἄν, ὕπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων 

σωμάτων γίγνεται μέν, οὐ φαίνεται δ᾽ ὁμοίως ἐναργῶς, 

85 ὅτι || πανταχόϑεν ἰσορρόπος αἱ κορυφαὶ τῶν δακτύλων 

ἀντιτεταγμέναι τήν ve λαβὴν αὐτῶν ἀσφαλεστέραν καὶ 1o 
τὴν βολὴν ἰσχυροτέραν ἀπεργάζονται, καϑάπερ οἶμαι 
κἀν ταῖς τριήρεσι τὰ πέρατα τῶν χωπῶν εἷς ἴσον 

ἐξικνεῖται, καίτοι γ᾽ οὐκ ἴσων ἁπασῶν οὐσῶν" καὶ γὰρ 
οὖν χἀχεῖ τὰς μέσας μεγίστας ἀπεργάξονται διὰ τὴν 

αὐτὴν αἰτίαν. ὅτι 0b κἀν τῷ συγκλείειν τὰς χεῖρας 15 
ἐπιχειρεῖν, ἐπειδὰν ἤτοι σμικρόν τι σῶμα κατέχειν 

ἀχριβῶς ἡ ὑγρὸν ἐθελήσωμεν, ἡ τῶν δακτύλων ἀνισό- 

της ἐναργῆ τὴν χρείαν παρέχεται. διά τε τῶν ἔμπρο- 

σϑεν ἐνδεδεῖχϑαι νομίξω λόγων, ἡνίκα τὸν μέγαν ἐπι- 

βαίνοντα τῷ λιχανῷ καϑάπερ ἐπίϑημά τι γίγνεσϑαι 30 

τῆς ἄνωϑεν εὐρυχωρίας ἀπέφαινον, ἐν δὲ τῷ παρόντι 

βραχὺ προσϑεὶς ἔτι τὸ πᾶν ἀποδείξειν ἐλπίξω. εἶ γὰρ 
κατὰ τὰς τοιαύτας ἐνεργείας ἤτοι τὸν κάτωϑεν δάκτυ- 

λον τὸν μικρὸν ἐπινοήδαις μακρότερον γεγενημένον ij 

τινα τῶν μέσων βραχύτερον ἢ τὸν ἀντιτεταγμένον 25 
αὐτοῖς τὸν μέγαν ἑτέραν ϑέσιν ἢ. μέγεϑος ἔχοντα, 

1 κατέχειν U κατασχεῖν CD | 2 ἀκριβῶς (post κατέχειν) CU 
ἰσχυρῶς D | πρὸς (post καὶ) om. D || 4 ἥκοντα C || 6 σφαιροει- 
δὲς σῶμα D | 10—16 ἐπιχειρεῖν τὰς χεῖρας CD | 16 τε om. D || 
19 ἐνδεδεῖχϑαι CU δεδεῖχϑαι D | 92 εἰ Ὁ ἐπεὶ D εἰ γὰρ 
om. C || 38 κατὰ γοῦν C | ante ἤτοι add. ὅταν CU ἐὰν D, delevi καὶ 

24 ἐπεροήσγς D ἐπκινοήσεις € 
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γνώσῃ σαφῶς, εἰς ὅσον ἥ τε | νῦν ὑπάρχουσα κατα- 86 
σχευὴ βελτίστη, βλάβη v' ἀκολουϑήσει μεγίστη ταῖς 
ἐνεργείαις, εἴ τι καὶ σμικρὸν ὅλως τῶν ὑπαρχόντων 
αὐτοῖς μετακινηϑείη. τά τε γὰρ μεγάλα σώματα καὶ 
τὰ σμικρά, κἂν εἴ τι κατέχειν ὑγρὺν ἐπιχειρήσαιμεν, 
οὐκ ὀρϑῶς μεταχειριούμεϑα τοῦ μεγέϑους ἑνὸς οὗτι- 
νοσοῦν τῶν δακτύλων ὑπαλλαγέντος. ᾧ δῆλον, εἰς. 
ὅσον ἀκχριβείας ἡ νῦν αὐτῶν ἥκει κατασκευή. 

Cap. XXV. “ὥρα μοι καταπαύειν τὸν πρῶτον 
τὸ λόγον ἐνταῦϑα. τὰ γὰρ ὑπόλοιπα τῆς ὅλης χειρὸς 
μόρια, τὰ κατὰ τὸν καρπόν τε καὶ τὸν πῆχυν καὶ τὸν 
βραχίονα, διὰ τοῦ δευτέρου γράμματος ἐξηγήσομαι. 
χἄπειτα διὰ τοῦ τρίτου τὴν ἐν τοῖς σχέλεσιν ἐπιδείξω 

τέχνην τῆς φύσεως. ἑξῆς δὲ τούτοις ἐν μὲν τῷ τετάρ-. 
| sre καὶ πέμπτῳ περὶ τῶν τῆς τροφῆς ὀργάνων, ἐν δὲ 
| τοῖς ἐχομένοις δύο περὶ τῶν τοῦ πνεύματος ἐρῶ. κἄ- 

πειτὰ περὶ τῶν μὲν κατὰ τὴν κεφαλὴν αὐτὴν ἐν δυοῖν 
τοῖς ἐφεξῆς ἐρῶ ὀφθαλμῶν δὲ μόνων ἐν τῷ δεκάτῳ 
βιβλίῳ τὴν κατασκευὴν ἐξηγήσομαι. τὸ δ᾽ ἐπὶ τῷδε 

π γράμμα τὰ κατὰ τὸ πρόσωπον ὄργανα περιέξει. τὸ δ᾽ 
αὖ δωδέχατον ἀμφὶ τῶν κατὰ τὴν ῥάχιν ἐρεῖ. καὶ 
μέν γε καὶ τὸ | τρισκαιδέκατον, ὅσον ἐπίλοιπον v 8T 
τῶν κατὰ τὴν ῥάχιν καὶ τῶν κατ᾽ ὠμοπλάτας, προσ- 
ϑήσει τὸ σύμπαν. ἐν δὲ τοῖς ἐφεξῆς δύο τὰ γεννη- 

" τιχὰ μύρια καὶ τὰ κατ᾽ ἰσχίον ἅπαντα δίειμι. τὸ δὲ 

3 τ᾽} δὲ Ὁ 1.5 τὰ σμιχρὰ OU. μικρὰ Ὁ | ἐπιχειρήσαιμεν U 
ἐπιχειρήσωμεν CD | ὁ μεταχειριούμεθα CU. μεταχειριοῦμεν Ὁ ἢ 
19 καὶ διὰ D | 16 τῶν τοῦ CU τοῦ D | πνεύματος DU πνεύ- 
μόνος Ὁ Ὁ in marg. ἢ 11 περὶ τῶν scripsi: τῶ περὶ C τῶν DU ἢ 
18 roig] τοῖν U | 91 δυοκαιδέκατον D | 92 ἦν] ἡ CD (23 τῶν 
χατὰ — καὶ om. U' | καὶ C ἢ DU* | post ὠμοπλάτας WM. 
ὁπολεήτοιτο D [94 τὸ om. D 

[ — 
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ἑκκαιδέχατον σύγγραμμα τὸν περὶ τῶν κοινῶν ὀργάνων 

ὅλου τοῦ ξῴου ποιήσεται λόγον, ἀρτηριῶν δηλονότι 
καὶ φλεβῶν καὶ νεύρων. εἶθ᾽ ὥσπερ ἐπῳδός τις ἐπὶ 
τούτοις πᾶσι τὸ ἑπτακαιδέχατον ἔσται γράμμα τήν τε 
διάϑεσιν ἁπάντων τῶν μορίων ἅμα τοῖς οἴκείοις μεγέ- 

ϑεσιν ἐξηγούμενον ἐνδεικνύμενόν ve τῆς ὕλης πραγ- 

ματείας τὴν ὠφέλειαν. 

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡῚ XPEIAZ ΜΟΡΙΟΩΝ 

ΒΙΒΛΙΟΝ AEYTEPON. 

Cap. Ll Περὶ χρείας τῶν ἐν ἀνθρώπου σώματι 
μορίων ἐγχειρήσας γράφειν ἐν μὲν τῷ πρὸ τούτου 
λόγῳ τὴν μέϑοδον ἐδήλωσα πρώτην, f τις ἂν ἐξευ- 

ρίσκοι, πρὸς ὅ τι χρήσιμον ἕκαστον αὐτῶν ἐσόμενον 

ἡ φύσις ἐδημιούργησεν. ἠρξάμην τε τῆς ἐξηγήσεως ἀπὸ 

χειρός, ἐπειδὴ τοῦτ᾽ οἰκειότατον ἀνθρώπῳ μόριόν ἐστιν. 
ἐφεξῆς δὲ πάντ᾽ αὐτῆς ἐπέρχεσϑαι τὰ μέρη προϑέμενος, 
ὡς μηδὲν ἀνεξέταστον παραλειφϑῆναι. ὠηδ᾽ εἰ σμικρό- 
τατον ὃν τυγχάνοι, περὶ πρώτων τῶν δακτύλων ἔποι- 

ησάμην τὸν λόγον. ἐπιδεικνὺς | ἅπαντ᾽ αὐτῶν τὰ μόρια 

ϑαυμαστὴν ἐπιδεικνύμενα véyvquv: καὶ γὰρ ὁ ἀρυϑμὸς 

1 τὸν] τῶν U | 2 δῆλον ὅτι U [4 ἅπασιν CU | ἔσται C 
ἐστὶν DU | Subscriptio: τέλος ἔχεν Γαληνοῦ περὶ χρείας μορίων U 
τέλος Γαληνοῦ τοῦ πρώτου λόγου περὶ χρείας μορίων C || 12 ἢ 
scripsi: 4j codd. qualiter wtique inveniet. quis N || 14 τε CU 
δὲ D | 15 τὸ μόριον CDU? τὸ om. 1 | 16 αὐτῆς éréozsoS: 
CU £z. αὐτῆς D || 19 ἐπεὶ δείκνυσιν Ὁ | 20 ἐπιδειχνύμενα CU 

4vd. D 
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αὐτῶν καὶ τὸ μέγεϑος xci τὸ σχῆμα καὶ dj πρὸς 
ἄλληλα σύνταξις οὕτως ἐδείκνυτο κατεσκευάσϑαι 

χρησίμως εἷς τὴν ἐνέργειαν ὅλης τῆς χειρός, ὡς 
μηδ᾽ ἐπινοηϑῆναι δύνασθαι βελτίω κατασκευὴν ἕτέ- 

τθαν. ἐπεὶ τοίνυν ὃ λόγος ἐτελεύτησεν εἰς τὰς τῶν 
δακτύλων κινήσεις, ἐπιδείξας πρῶτον μὲν ἑκάστου τὴν 
χρείαν, ἔπειτα δὲ καὶ τοὺς ἡγουμένους αὐτῶν τένον- 
τὰς ἐκ μυῶν φυομένους ἐν κύκλῳ τόν τὲ πῆχυν καὶ 
τὴν χερκίδα κατειληφότων ἅμα τοῖς ἐν ἄκρᾳ τῇ χειρὶ 

τὸ μικροῖς, εὔλογον ἂν εἴη καὶ τῶν ἐν τῷδε τῷ γράμματι 
λεχϑησομένων ἀρχὴν ποιήσασϑαι τὴν ἐξήγησιν τῶν 
μυῶν. ἕκαστον γὰρ αὐτῶν οὕτως ἐχόσμησεν ἡ φύσις, 

| ἕν v& τῷ προσήχοντι καταϑεῖσα χωρίῳ καὶ τὰς ἐκφύ- 
| σεις ἀσφαλεστάτας ἐργασαμένη καὶ τὰς τελευτὰς οἷ 
Ὁ χρὴ προσαγαγοῦσα καὶ μέγεϑος ἀπονείμασα τὸ προσῆ- 

xov ἀσφάλειάν τε καὶ ἀριϑμόν, ὡς μηδ᾽ ἐπίνοιαν ἀπο- 
λείπεσθαι κατασκευῆς ἀμείνονος. αὐτίκα γάρ, (V ἀπὸ 
τοῦ πλήϑους ἄρξωμαι --- καὶ γὰρ δίκαιον, ὁπόσοι τε 
σύμπαντές | εἰσι προειπόντα καὶ καϑ᾽ 0 τι μέρος ἔχα- 90 

Ὥστος αὐτῶν τέτακται καὶ κίνησιν ἥντινα πεπίστευται, 
τὰς χρείας ἐφεξῆς διελϑεῖν — ὁ μὲν ἀριϑμὸς ἁπάντων 
τῶν περὶ τὸν πῆχύν τε καὶ ἔχραν τὴν χεῖρα μυῶν 

| εἷς εἴκοσί που καὶ τρεῖς ἐξήκει" ἑπτὰ μὲν ἐν ἄκρᾳ τῇ 
χειρὶ σμικροί, τοσοῦτοι δ᾽ ἄλλοι μεγάλοι τὴν ἔνδον 

᾿α χώραν τοῦ πήχεως ἅπασαν κατειληφότες, ἐννέα δ᾽ οἱ 

λοιποὶ τὴν ἔξωϑεν ἅπασαν. 
| Oap. Π. Oi μὲν οὖν ἐν ἄκρᾳ τῇ χειρὶ μύες oi 

1 καὶ τὸ σχῆμα καὶ τὸ μέγεϑος D | 2 ἀλλήλους Ὁ | 4 κατα- 
poe. fiiio D | 10 qeis μικροῖρ D | 14. οἷς U 36 πρυδόγουα 

σι 3: add. Sow. Users ; twee || 31 post uiv que 

Φάκανον ed. Holmreieh I. 5 
Ε i 
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σμικροὶ τῶν λοξῶν κινήσεων τῆς ἑτέρας ἐξηγοῦνται. 

τῶν δ᾽ ἔνδον τοῦ πήχεως οἱ δύο μὲν οἱ μέγιστοι 

κάμπτουσι τοὺ: δακτύλους" οἱ δὲ τούτων δεύτεροι 

κατὰ τὸ μέγεϑος, δύο καὶ αὐτοὶ τὸν ἀριϑμὸν ὄντες. 

ὅλον τὸν καρπόν οἱ λοξοὶ δ᾽ οἱ δύο πρώτην μὲν τὴν 
κερκίδα, σὺν αὐτῇ δὲ καὶ ὅλην τὴν χεῖρα πρὸς τὸ 
πρηνὲς σχῆμα περιάγουσιν. ὑπόλοιπος δ᾽ ἐξ αὐτῶν 
ὁ ἕβδομος, ὕσπερ καὶ σμικρότατός ἐστι τῶν κατὰ τὸ 
μῆκος ἐκτεταμένων, ὡς μὲν oí πρὸ ἡμῶν ἀνατομικοὶ 

ψομίξουσι. χάμπτει καὶ αὐτὸς τοὺς πέντε δαχτύλους, 

ὡς δὲ τἀληϑὲς ἔχει, κίνησιν μὲν οὐδεμίαν οὐδενὸς 
τῶν δακτύλων || πεπίστευται, ϑαυμαστῆς δέ τινος ἕτέ- 

ρας ἕνεκα χρείας γέγονεν. ἣν ἐξηγησόμεϑα προϊόντος 

τοῦ λόγου. τῶν δ᾽ ἐκτὸς τοῦ πήχεως ἐννέα μυῶν εἷς 
μὲν ἐκτείνει τοὺς δακτύλους ἅπαντας πλὴν τοῦ μεγά- 

λου, δύο δ᾽ ἄλλοι τοὺς αὐτοὺς τέτταρας δακτύλους 

ἐπὶ τὸ πλάγιον ἀπάγουσι, καὶ τέταρτός τις ἄλλος μῦς 

μόνον τὸν μέγαν δάκτυλον κινεῖ τὴν ἑτέραν κίνησιν 

τῶν ἐχτὸς δυοῖν τὴν λοξοτέραν, ἄλλος δ᾽ εἷς τὴν ὑπό- 

λοιπον τοῦ μεγάλου δακτύλου καὶ τὸν καρπὸν ὅλον 
ἐκτείνει μετρίως. ἰσχυρῶς δὲ τοῦτ᾽ ἐργάξονται περὶ 
τὸν καρπὸν ἕτεροι δύο μύες. οἱ δ᾽ ὑπόλοιποι δύο 
μύες ἀναστρέφοντες ἐπὶ τὸ ὕπτιον δχῆμα τὴν κερκίδα 

σὺν αὐτῇ καὶ πᾶσαν τὴν χεῖρα πρὸς ταὐτὸν ἀπάγουσι 

σχῆμα. τὰ μὲν ἐκ τῆς ἀνατομῆς φαινόμενα ταῦτα. 
διὰ τί δ᾽ ἕκαστον αὐτῶν ἐγένετο, λέγειν ἂν ἑπόμενον 
εἴη. βραχύ τι πρότερον ἕνεκα σαφηνείας διαστειλαμέ- 

νους ὑπὲρ τῶν ὀνομάτων, οἷς χρησόμεϑα κατὰ τὸν 

4 verba δύο — ὄντες om. U || B δ᾽ οἱ CU δὲ Ὁ [| 22 ἕτεροι 
dvo “ὖὐες CU δύο u. é D || 94—26 ταὐτὸ ἀπάγουσι σχῆμα QU 
αὐτὸ ἐπ. D|26 ἑπόμενον ἂν D 

o 
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λόγον. τῆς ὕλης χειρὸς εἰς τρία và μέγιστα μέρη 

τεμνομένης τὸ μὲν βραχίων, τὸ δὲ πῆχυς, τὸ δ᾽ ἀκρό- 
χειίρον ὀνομάζεται. βραχίονος μὲν οὖν οὐδὲν εἰς τὸν 92 

| παρόντα λόγον δεόμεϑα. πῆχυς δὲ καλεῖται μὲν καὶ 
| sTb σύμπαν μέλος, ὅσον ἐστὶ μεταξὺ τῆς τε κατὰ τὸν 

χαρπὸν καὶ τῆς κατ᾽ ἀγκῶνα διαρϑρώσεως. ἀγκὼν δ᾽ 
ἐστίν, ᾧ ποτὶ στηριξόμεϑα, φησὶν ᾿Ιπποχράτης" ἤδη δὲ 
xu τῶν ὀστῶν αὐτοῦ ϑάτερον τὸ ueifov, o μέρος 
ἰστὶ τὸ πρὸς ἹἹπποχράτους μὲν ἀγκών, ὑπὸ δὲ τῶν 

wdrrtxOv ὠλέκρανον ὀνομαξόμενον" ἰδικώτερον γὰρ 
δήπου τοῦτο τὸ ὀστοῦν πῆχυς καλεῖται. καί σοι τὴν 

χεῖρα μέσην ὑπτίας τὲ καὶ πρηνοῦς καταστήσαντι 

τοῦτο μὲν ὑποκείσεται. ϑάτερον δ᾽ ὀστοῦν τὸ τῆς 
κερκίδος ἐπικείσεται. καὶ πρὸς τοῦτο τὸ σχῆμα βλέ- 

ὑπῶν τὸ μὲν ἔσω τῆς χειρὸς κάλει. τὸ δ᾽ ἔξω, καὶ τὸ 
μὲν ἄνω. τὸ δὲ κάτω. αἱ κυρταὶ δ᾽ ἀποφύσεις τῶν 
χατὰ τὴν κερκίδα τε καὶ τὸν πῆχυν ὀστῶν, αἴπερ ἐν 

τῷ καρπῷ διαρϑροῦνται, καλοῦνται μὲν καὶ αὐτὸ τοῦτ᾽ 
ἀποφύσεις, ὥσπερ καί εἶσι, καλοῦνται δ᾽ ἔστιν ὅτε 

τι καὶ κεφαλαὶ καὶ κόνδυλοι. ἐπὶ ταύτῃ τῇ τῶν ὀνομά- 
τῶν συνθήχῃ μανϑάνοις ἂν ἤδη τὰ προτεϑέντα. 

ἀρ. ΠΙ. Τῶν μὲν δὴ κατὰ τὴν ἄκραν χεῖρα μυῶν 98 

εὐσύνοπτος ὁ ἀριϑμός. ἑκάστῳ μὲν γὰρ τῶν δακτύ- 
λὼν εἷς ἔστιν ἴδιος μικρός, ὥσπερ καὶ πρόσϑεν εἴρη- 

mr. δύο δ᾽ οἱ τὰ ϑέναρα καλούμενα γεννῶντες ἐξ 

1-,8 verba τῆς ὕλης -- ὀνομάζεται exc. Orib. III p. 411 | 
1 μέγιστα CU μεγάλα D. ] 5 μέρος C | τὸν om, CD? ποτὶ D 
ποτὲ b, om. CU | Hippocr. ΠῚ 426 L II 50 K Gal. IV 497 | 8 post. 

|. μέρος add. Ur D 130 γὰρ add, in marg, U | 12 ὁπτίας τ΄ x. 
| πρηνοῦς CU ὑπτίας καὶ πρανοῦς D' Me i κω πρανῇ D*| 
[48 τουτὶ € | 15 ἔσω CU εἴσω D | 16 ἐπιφύσεις U Wem τῷ V 
ΔΤ, αἴτει οὐ CU | 19 δὲ ἔστιν ὅτε codd, δ' ὅτε c Vh nem 

L "-- 
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ἐπιμέτρου προσέρχονται μέγιστοι τῶν ταύτῃ μυῶν, δι 

oUg τό τε σαρκῶδες τῆς χειρὸς ὑψηλὸν καὶ τὸ μέδον 

κοῖλον γίγνεται, καὶ τῶν δαχτύλων ἑκάτερος ὅ τὲ μέ- 

γιστος καὶ δ σμιχρότατος ἐπὶ πλεῖστον τῶν ἄλλων 

ἀπάγονται. συνεχρήσατο γὰρ οὖν καὶ τούτοις εἰς δέον 

ἡ φύσις. ἕνεκα μὲν τοῦ σαρκώδη τε καὶ ὑψηλότερα 

γενέσϑαι τοῦ μέσου τὰ ϑέναρα τῶν χειρῶν ἐργασα- 
μένη τοὺς μῦς τούτους, ἐπεὶ δ᾽ ἅπαξ ἐγένοντο, μὴ 

ἀνασχομένη σάρκας αὐτοὺς μόνον ἀργοὺς καὶ ἀκινή- 

τους ὑπάρχειν, ἀλλὰ τοῖς παρακειμένοις δακτύλοις τὸ 

κινήσεις τινὰς δι᾿ αὐτῶν ἐχπορισαμένη. καὶ μὴν καὶ 

ὁ μεταξὺ τοῦ τε μεγάλου καὶ τοῦ λιχανοῦ μῦς ἕνεκα 

μὲν τοῦ σαρκῶδες ἐργάσασθαι τὸ ταύτῃ μέρος τῆς 

χειρὸς ἐγένετο᾽ συνεχρήσατο δ᾽ ἡ φύσις καὶ τούτῳ 
πρὸς τὴν τοῦ μεγάλου δακτύλου κίνησιν, ἣν ἐν τῷ τ6 

προσάγεσθαι τῷ λιχανῷ ποιεῖται. γνοῦσα μέντοι || 
94 σφοδροτέρων δεῖσϑαι τῶν sig τὰ πλάγια κινήδεων τὸν 

μέγαν δάκτυλον οὐκ ἐπέτρεψεν αὐτὰς μόνοις τοῖς εἶ- 

ρημένοις μυσίν, ἀλλ᾽ ἰσχυροτέρους τένοντας ἀπὸ τῶν 

κατὰ τὸν πῆχυν μυῶν ἀγαγοῦσα καϑῆψεν εἰς αὐτόν. 

οὕτω δὲ xal τοῦ μικροῦ δακτύλου τῶν λοξῶν κινή- 
σεῶν τὴν ἀπάγουσαν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ἄλλων οὐχ ἐπέ- 
τρεψε τῷ προειρημένῳ wvi μόνῳ. τὴν μέντοι προσά- 

γουόσαν τῷ μετ᾽ αὐτὸν τεταγμένῳ. καὶ τῶν ἄλλων δὲ 
τῶν τριῶν τὰς ἀνάλογον αὐτοῖς μόνοις τοῖς κατὰ τὴν 535 

χεῖρα μυσὶν ἀνέϑηκεν, οὐδέν ys σφοδρὸν ἔχειν δεο- 
μένας, ὡς ὃ πρόσϑεν ἐδήλωσεν λόγος. ὥστ᾽, ἐπεὶ τέτ- 

ταρὲς μὲν οὗτοι. δύο δ᾽ οἱ περὶ τὸν μέγαν. ἄλλος δ᾽ 

οι 

"ὃ e 

1—2 δι᾿ o)g] cf. Theophil. I 10 || 2 ὑψηλότερον C || 9 «$- 
τούς CU αὐτὰ D | ἀργοὺς CU ἀργὰς D jn τε 9m. D VAS ταύ- 

τῇς CU [ 22 ἀπὸ τῶν om. Ὁ || 26 σφοδρότερον ὃ 
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εἷς ὃ κατὰ τὸν μικρὸν δάχτυλον, εὐλόγως οἱ πάντες 

ἐν ἄκρᾳ τῇ χειρὶ μύες ἑπτὰ γεγόνασιν, εὐλόγως δὲ καὶ 
χαϑ᾽ ἕκαστον αὐτῶν εἷς τένων. οὔτε γὰρ εἰς πλείους 
ἠδύναντο μερίξεσϑαι μιχροὶ παντάπασιν ὄντες οὔτ᾽, εἰ 

ἡ sxel μείζους ἧσαν, οὕτως εἶχον ἢ ϑέσεως ἢ χρείας, ὡς 
εἷς μίαν ἀνάγεσθαι κορυφὴν πλειόνων κινήσεων ἀρχάς. 
ἐπὶ μέντοι τῶν ἐχτεινόντων τε καὶ χαμπτόντων τοὺς 
δαχτύλους μυῶν καὶ προσέτι τῶν | ἀπαγόντων τοῦ 95 
μεγάλου δυνατόν rs ἅμα καὶ χρήσιμον εἶναι τὸ τοι- 

τὸ οὔτον ἔδειξεν ὁ ἔμπροσϑεν λόγος. ἐπεὶ δ᾽. ὡς καὶ 
τοῦτο δέδεικται, πρὸς μὲν τὴν ἔκτασιν εἷς ἑκάστῳ 
δακτύλῳ τένων ἐξαρχεῖ. πρὸς δὲ τὴν κάμψιν ἑτέρου 
μὲν ἐδεήϑησαν τοῦ τὸ πρῶτόν τε καὶ τρίτον ἄρϑρον 
χινοῦντος, ἑτέρου δὲ τοῦ τὸ δεύτερον, εἷς μὲν ὃ 

as ἔξωϑεν ἐκτείνων ἅπαντας ἐδημιουργήϑη μῦς, οὐχ εἷς 
δ᾽ ὁ χάμπτων ἅπαντας, ἀλλ᾽, ὥσπερ οἱ τένοντες ἐγέ- 
worro διττοί, οὕτω καὶ οἱ προτεταγμένοι αὐτῶν μύες 
εἰσὶ δύο, μέγιστοι μὲν αὐτοί, διότι καὶ οἱ τένοντες 
μέγιστοι. πολὺ δ᾽ ἥττων ὁ ἐκτός, ὅτι καὶ οἱ τούτου 

ἦν τένοντες ἐλάττους πολύ. δέδεικται δ᾽ ἐν τῷ πρόσϑεν 

λόγῳ περὶ τῆς κατὰ τοὺς τένοντας χρείας. εὐλόγως 

ἄρα καὶ αὐτῶν τῶν ἔνδον Ó μὲν τῶν τὸ πρῶτόν τε 
x«l τρίτον ἄρϑρον κινούντων τενόντων μῦς μείξων 
ἐστίν. 6 δὲ τῶν τὸ δεύτερον ἐλάττων πολλῷ" καὶ γὰρ 

35 χἀνταῦϑα τοῖς ὕγχοις τῶν τενόντων ἀνάλογόν ἐστι τὸ 

μέγεθος τῶν μυῶν. ἀλλὰ καὶ ὑπόκειται μὲν ὁ τοὺς 
μείξους τὲ καὶ τὴν διττὴν κίνησιν ἐργαξομένους ἀπο- 

Ἢ γεγόνασι pé ἑπτὰ D [xol om. Ὁ 1 4 ἐδύναντο Τ ἡ 
Bro ies o. ΤΣ τ Pe ἐσ νει S 
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96 φύων τένοντας, ἐπίκειται δ᾽ || ὃ ἕτερος, ἀεὶ τὰ πλείοσιν 
ἐνεργείαις ἢ χρησιμωτέραις ὑπηρετήσοντα μόρια φρου- 
ρούσης ἀσφαλέστερον τῆς φύσεως. οὗτοι μὲν οὖν οἱ 

δύο μύες ἀκριβῶς τὴν μέσην κατειλήφασι γώραν, 

ἐπειδὴ καὶ τὰς κεφαλὰς τῶν καμπτόντων τοὺς δακτύ- 

λους τενόντων, ὡς ἐδείκχνυμεν ἔμπροσϑεν., εἷς τὴν 

μέσην χώραν ἀνήχειν ἦν ἄμεινον. ἑκατέρωθεν δ᾽ εἷς 
ἔστι κάμπτων τὸν xcQzóv' ὑπὲρ ὧν τῆς χρείας ἐροῦ- 
μεν, ἐπειδὰν ἐξηγώμεϑα τὰς κινήσεις τοῦ καρποῦ. 

λοιπὸς δ᾽ εἷς ὃ πέμπτος ἐστὶ τῶν κατὰ τὸ μῆχος ἐκ- 

τεταμένων μυῶν ἔνδον τοῦ πήχεως. ἐπιπολῆς 9' ἅμα 

καὶ ἰσχνότατος ἁπάντων τῶν προειρημένων μυῶν, ὑπὲρ 

οὗ πάντες ἥμαρτον οἱ πρὸ ἡμῶν ἀνατομικοὶ νομίζξον- 

τὲς ὑπ᾽ αὐτοῦ κάμπτεσθαι τοὺς δαχτύλους. οὐ μόνον 

δ᾽ ἐν τούτοις ἡμαρτήκασιν, ἀλλὰ καὶ τοὺς μικροὺς 
μῦς, ὑφ᾽ ὧν καὶ αὐτῶν ἡ πρώτη γε διάρϑρωσις ἑκάστου 

δαχτύλου κάμπτεται. τελέως ἠγνόησαν, ὥσπερ καὶ 

ἡμεῖς αὐτοὶ μέχρι πολλοῦ. γεγραμμένοι δ᾽ εἰσὶ σαφῶς 

ἔν τε τῇ τῶν Μυῶν ἀνατομῇ καὶ ταῖς Avavowxeig 
ἐγχειρήσεσιν. ἐβουλόμην μὲν οὖν τὸν ἐνεστῶτα λόγον 

97 διαπεραίνεσϑαι χωρὶς τοῦ μεμνῆσϑαι | τῶν σφαλέντων 

καὶ οὕτω γ᾽ ἐξ ἀρχῆς moovOcuqv, ἀλλ᾽’ ἐν αὐτῷ τῷ 
διεξέρχεσϑαι ταῦτα παρέστη μοι τῶν ἀναγνωσομένων 

ὑποψία τις ἐσομένη. περὶ ὧν τοῖς ἔμπροσϑεν ἀνατο- 

μικοῖς διαφωνοῦμεν. ὡς ἡμῶν ἐσφαλμένων. οὐκ ἐκεί- 

vov' εὔλογον γὰρ οἶμαι τὸν ἕνα νομίζειν ἀγνοῆσαι 

1 τὰ C ταῖς DU | 9 post χρησιμωτέραις add. τὰ DU | 
8 κάμπτοντες CU κάμπτων D | 156 post ἡμαρτήκασιν add. oi 
πρὸ ἡμῶν CU | εἰς τοὺς CU || 16 γε om. D || 18 γεγραμμέναι 
CU | 19 τῶν om. D || 20 ἠβουλόμην C | post οὖν add. μοι D | 

21 δεαπεραίψεσθϑαι C ἰδίᾳ περαίν. DU | 22 γ᾽ om. & X 9S &u- 
φωφοῦμεν codd. δειχφωροῦμεν & διαφέρομεν ch. 
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μᾶλλον ἢ πάντας τοὺς ἄλλους. ἔτι δὲ μᾶλλον ἀνάγκη 
συμβῆναι τὴν ὑπόνοιαν ταύτην ἐκείνοις τοῖς ἀνδράσιν, 
ὅσοι ταῖς ἄλλαις ἡμῶν ἀνατομικαῖς πραγματείαις οὐχ 
ὁμέλησαν, ἐν αἷς οὐ μόνον ἐπεδείξαμεν, ὅσα κατὰ τὰς 

εὐνατομὰς ἐσφάλησαν οἱ πρόσϑεν, ἀλλὰ καὶ τὰς αἰτίας 
τῶν σφαλμάτων ἐγράψαμεν, ἃς εἰ μή τις φυλάξαιτο 
χαὶ νῦν ἀνατέμνειν βουληϑείς, ὁμοίως ἐκείνοις σφα- 
λήσεται. καὶ ὅσοι γε ϑεωροῦσιν ἀνατεμνόντων ἡμῶν 

|. τὰ φαινόμενα, μὴ ὅτι τένοντας ἢ κινήσεις τινὰς ἠγνοη- 
τ μένας αὐτοῖς, ἀλλὰ καὶ μῦς ὅλους παραλελειμμένους, 

ἐχπλήττονταί τε καὶ τυφλοὺς ἀποχαλοῦσι τοὺς ἐσφαλ- 

μένους τὰ τηλιχαῦτα. φέρε γάρ, ἵνα τἄλλα σύμπαντα 
παραλείπωμεν τὰ κατὰ τὴν τῆς χειρὸς ἀνατομὴν αὐ- 
τοῖς ἀγνοηθϑέντα, τίς οὐχ ὁρᾷ τῶν ὀφϑαλμοὺς ἐχόν- 

i5 TOv οὐ μόνον ἐκτεινόμενόν τε καὶ | καμπτόμενον 98 
ἔχαστον τῶν δαχτύλων, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰ πλάγια 
παραγιγνόμενον; ἀλλ᾽ ὅμως ἐκεῖνοι τῶν κινούντων 

αὐτοὺς μνημονεύοντες τενόντων ὑφ᾽ ὧν ἐκτείνονταί 

τε χαὶ κάμπτονται λέγουσιν, οὐκ ἐννοήσαντες, ὅτι καὶ 
30 τῆς εἰς τὰ πλάγια παραγωγῆς ἀναγκαῖον εἶναί τινας 

ἀρχὰς κινήσεως. ἄρ᾽ ἔτι ϑαυμάξεις ἢ ἀπιστεῖς ἦγνο- 

ἢσϑαί τι τῶν ἀδηλοτέρων ἐν ταῖς ἀνατομαῖς, οἷς μηδὲ 

τὰ πρὸ τῆς ἀνατομῆς φαινόμενα γιγνώσκεται; οὗτος 
|. μὲν δή μοι λόγος κοινὸς ἅπαξ εἰρήσϑω νῦν ὑπὲρ ὅλης 
ims τῆς πραγματείας, ἵνα μὴ πολλάκις ἀναγκάξωμαι λέγειν 
| φαὐτά. τὴν γὰρ τῶν ὄντως φαινομένων ἐν ταῖς ἀνα- 

3 πραγματείαις CU ἐγχειρήσεσιν D | 4 ἀπεδείξαμεν C | 
11 ἐκπλήττονται] ἐμπλήκχτους C | 15 σύμπαντα om. D | 18 παρα- 
λίπωμεν Ο παραλείπομεν U παραλέπω D | 15 τε om. D | 18 ante 
$t Em D [19 ze om. D | 21 κινήσεων CU | 98 ὡς υδὰ. 
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τομαῖς ἐξήγησιν ἡμεῖς ποιούμεϑα νῦν οὐδενὸς τῶν 

ἔμπροσϑεν ἀχριβώσαντος αὐτήν. ὅστις οὖν βούλεται 
τῶν τῆς φύσεως ἔργων γενέσϑαι ϑεατής, οὐ χρὴ τοῦ- 

τον ἀνατομικαῖς βίβλοις πιστεύειν, ἀλλὰ τοῖς ἰδίοις 

ὄμμασιν, ἤτοι πρὸς ἡμᾶς ἀφικόμενον ἥ τινι τῶν ἡμῖν 

ὁμιλησάντων συγγενόμενον ἢ αὐτὸν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ φελο- 

πόνως γυμναξζόμενον ἐν ταῖς ἀνατομικαῖς ἐγχειρήσε- 

σιν" | ἔστ᾽ ἂν δ᾽ ἀναγιγνώσκῃ μόνον. ἅπασι τοῖς ἔμ- 
προσϑεν ἀνατομικοῖς ἡμῶν πιστεύσει μᾶλλον, ὅσῳ καὶ 
πλείους εἰσίν. 

Cap. ΙΝ. 444' ὅϑεν γ᾽ ὃ λόγος ἀπετράπετο, περὶ 
τοῦ μετὰ τὸ δέρμα τῆς χειρὸς ἐντὸς ἐπιπολῆς φαινο- 

μένου μυὸς ἀναλαβόντες εἴπωμεν, ὃν οὐδεὶς ἔγνω τῶν 

ἀνατομιχῶν ἅπαντι τῷ ψιλῷ καὶ ἀτρίχῳ κατὰ τὸ 

ἔνδον ὑποπεφυκότα χρειῶν οὐ φαύλων ἕνεχα, ἃς 

ὀλίγον ὕστερον ἐρῶ τὸν περὶ τῶν τοὺς δακτύλους 

κινούντων μυῶν συμπερανάμενος Aóyov. ἔσωϑεν μὲν 
ydo, ὡς εἴρηται, δύο εἰσὶ μόνοι. τέτταρες δ᾽ ἔξωϑεν, 
ὁ μὲν ἐχτείνων τοὺς τέτταρας δαχτύλους, ἁπάντων 

μέσος εὐλόγως γενόμενος. ὡς ἐπεδείξαμεν. ἄλλοι δ᾽ 

ἑκατέρωϑεν αὐτοῦ δύο μύες" ὑποκείμενος μὲν αὐτῷ 
κάτωϑεν ὃ τῶν δύο τῶν μιχροτάτων τῆς εἰς τὸ πλάγιον 

ἐξηγούμενος κινήσεως, ἁπτόμενοι δὲ τούτου δύο ἕτεροι 
συμφυεῖς ἀλλήλοις κατά τι καὶ διὰ τοῦτο τοῖς ἀνατο- 

μικοῖς εἷς εἶναι νομισϑέντες. ἐκφύονται δ᾽ ἐκ μὲν 

ϑατέρου δύο τένοντες ἐπὶ δύο δακτύλους ἰόντες, | 

6 συγγινόμενον D || 9 πιστεύει Ὁ | 12 μετὰ CU post cutim 
N | 18 ἀναλαβόντες εἴπωμεν om. U || 14 ἅπαντι CU παντὶ D | 
15 ἕνεκεν D | 17 ante μυῶν add. ἁπάντων b, om. codd. | 
20 ἐπεδεέίξαμεν codd. ἀπεδ. b | 21 αὐτῷ codd. αὐτοῖς Ὁ ( 28 ἕτε- 
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εἷς ἐφ᾽ ἑκάτερον, ὁ μὲν iml τὸν μακρότατόν τε τῷ 100 
μήκει καὶ τῇ τάξει μέσον, ὃ δ᾽ ἐπὶ τὸν λιχανόν" ἔκ 
δὲ ϑατέρου πρὸς τὸν μέγιστον δάχτυλον, ὃν δὴ καὶ 
ἐντίχειρα προσαγορεύουσιν, εἷς ἐκφυόμενος ἐμβάλλει. 

«τένων. οὗτοι πάντες οἱ μύες εἰς τὸ πλάγιον ἀπάγουσι 
τοὺς δαχτύλους εὐλογώτατα ταχϑέντες ἐπὶ τοῦ πήχεως. 

ὥσπερ γὰρ ὃ τῆς εὐθείας ἡγούμενος τοῖς τέτταρσιν 
ἐχτάσεως ἐν τῷ μέσῳ χωρίῳ τέτακται, κατὰ τὸν αὐτὸν 
λογισμὸν οἱ τὴν λοξὴν κίνησιν κινοῦντες ἐν ἐχείνοις 

τοῖς μέρεσίν εἰσιν, εἰς ἃ μέλλουσιν ἄξειν αὐτούς" 
ὅπερ οἶμαι καὶ μέγιστόν ἐστι τεχμήριον ἀκριβοῦς 
τέχνης. οὐ γὰρ ἐκ τῶν πλησίον ἀργοῦ δίκην δὴη- 
μιουργοῦ τὴν ἀρχὴν τῆς κινήσεως ἡ φύσις ἐποιήσατο 
τῆς εἰς τὸ πλάγιον ἐπιστροφῆς τῶν δακτύλων, ἀλλ᾽ 

15 ἐχ τῶν πορρωτέρω μέν, ἐπιτηδειοτέρων δ᾽ εἰς τὴν 
ἐνέργειαν. ἡ γοῦν ἀρχὴ τοῦ μεγάλου δακτύλου πλη- 
Bios τῆς κερκίδος; ὡς ἄπεοσθὼν σχεδόν; ἀλλ᾽ 
ὅμως ὃ κινῶν αὐτὸν μῦς ἐκ τοῦ πήχεως ἐκπέφυκεν. 
ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ τοὺς ἐφεξῆς αὐτῷ δύο δαχτύλους 

30 ἐπιστρέφων εἰς τὸ πλάγιον, ἔμπα λιν τῷ τὸν καρπὸν 101 
ὅλον ἀναστρέφοντι' τὴν ἀρχὴν γὰρ ἐκεῖνος ἀπὸ τοῦ 
τῆς κερχίδος ὀστοῦ ποιησάμενος εἰς τὴν πρὸ τοῦ 

λιχανοῦ τε καὶ μέσου χώραν ἐμβέβληκε μικρῷ τένοντι. 
χαὶ δή σοι πάρεστι ϑεάσασϑαι τῷ Χ γράμματι παρα- 

35 πσλησίαν ἀποτελουμένην τὴν ϑέσιν αὐτῶν. οἵαν γὰρ 
ἔμελλεν ἐργάξεσϑαι κίνησιν ἑκάτερος, τοιαύτην ἐξ ἀρχῆς 

4 ἐμφυόμενορ C | 8 ἐκστάσεως U | 9 λόγον D | 13 πλησίον 
Sod: αἰησίω s | i4 τῆς CU Wed ἐπιστροφῆς CU 
ἐπιστροφαῖς D.| 15 πορρωτέρων Ὁ | εἰξ] πρὸς C 1 19 αὐτῷ 
αὐτῶν DU 90 ἔμπαλι» CU τοὔμπαλιν D | 94 δὴ ow. ὍΝ 
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ἔσχε τὴν ϑέσιν. ἔτι δ᾽ ἀκριβέστερον ὑπὲρ rob Asyo- 
μένου πεισϑήσῃ τοὺς τὸν καρπὸν κινοῦντας ἅπαντας 
ϑεασάμενος μῦς, ὑπὲρ ὧν ἐφεξῆς δίειμι τὸν ὑπόλοιπον 
ἔτι τένοντα τοῦ μεγάλου δαχτύλου προσϑείς, ὡς μηδὲν 

ὑπολείπεσθαι τῶν κατ᾽ αὐτούς. ὅτι μὲν οὖν ἄμεινον s 
ἦν τῷ μεγάλῳ δακτύλῳ τὴν ἀκριβῶς μέσην ἔκτασιν 
ὑφ᾽ ἑνὸς ἀποτελουμένην τένοντος μὴ λαβεῖν, ἀλλ᾽ éx 

δυοῖν λοξῶν γενομένην, ἔμπροσϑεν εἴρηται. λέλεκται 
δ᾽ ἄρτι καὶ Ó πρὸς τὸν λιχανὸν ἐπιστρέφων αὐτὸν 
ὁποῖός τίς ἐστι τένων τε καὶ μῦς. Ó δ᾽ ὑπόλοιπος ὃ 1 

ἀπάγων αὐτὸν ἀπὸ τοῦ λιχανοῦ κοινὴν μὲν ἔχει τὴν 
κεφαλὴν τῷ τὸν καρπὸν ὅλον ἐπὶ τὸ ὕπτιον ἀναστρέ- 
φοντι τένοντι" στρογγύλος δ᾽ ἐπιπέφυκεν, ὥσπερ τις 

10: τόνος ἅπαντι τῷ | δακτύλῳ μέχρι τῆς ἐσχάτης φά- 

λαγγος ἐκτεταμένος. ὁ δὲ τῆς μὲν αὐτῆς αὐτῷ χεφα- i 

λῆς ἐκπεφυκώς, sig δὲ τὸ πρὸ τοῦ μεγάλου μέρος τοῦ 

καρποῦ πλατὺς ἐμφυόμενος ἀναστρέφει πρὸς τὸ ὕπτιον 
ἄκραν τὴν χεῖρα. τῶν γὰρ τοῦ καρποῦ κινήσεων τετ- 

τάρων οὐσῶν. ἐκτάσεως, κάμψεως. τῆς ἐπὶ τὸ πρηνὲς 

περιαγωγῆς, τῆς ἐπὶ τὸ ὕπτιον, δύο μὲν ἐξηγοῦνται 30 

τένοντές τε καὶ μύες τῆς κάμψεως, δύο δ᾽ ἄλλοι τῆς 

ἐχτάσεως" οἱ δ᾽ αὐτοὶ οὗτοι χαὶ τὰς εἰς τὸ πλάγιον 

ἐπιστροφὰς ῥυϑμίξουσι συνεπιλαμβάνοντός τι τῷ πρηνεῖ 

ὄχήματι πέμπτου uvóg, ἔξωϑεν μὲν τοῦ πήχεως τε- 
ταγμένου, τελευτῶντος δ᾽ εἰς μέσον μάλιστα τὸ μετα- s 
xágziov διπλῷ τένοντι. τῶν μὲν οὖν καμπτόντων 

1—2 τούτου U τοῦ λεγομένου CD || 2 πεισϑήσῃ D μαϑήσῃ 
CU || 8 ἐφεξῆς CU ἑξῆς D || 6 δακτύλῳ om. D | 8 γεννωμένην 
U γινομ. C || 10 rig om. D || 16 μεγάλον δακτύλου D || 19 post 
exraasog add. ve καὶ D || 28 πρανεῖ codd., correxi || 25—96 τὸ 
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τὸν καρπὸν τενόντων, ἔνδοϑεν δηλονότι τοῦ πήχεως 
τεταγμένων, ὁ μὲν ἕτερος εἰς τὴν ὑπὲρ τὸν μικρὸν 
δάκτυλον, ὁ δ᾽ ἕτερος εἰς τὴν ὑπὲρ τὸν μέγαν χώραν 
ἐμβάλλει. καὶ τῶν ἐχτεινόντων δ᾽ ἑκάτερος ὡσαύτως, 

εἔξωϑεν δηλονότι τοῦ πήχεως τεταγμένος, ὁ μὲν ὑπὲρ 
τὸν μειχρόν, ὃ δ᾽ ὑπὲρ τὸν μέγαν δάκτυλον ἐμφύεται. 
εἴ μὲν δὴ ἀμφότεροι ταϑεῖεν ἅμα, | κάμπτουσι μὲν τ08 
οἵ ἐντός, ἐχτείνουσι δ᾽ οἱ ἐχτὸς ἄκραν τὴν χεῖρα. 

ϑατέρου δ᾽ αὐτῶν τεινομένου, τοῦ μὲν κατὰ τὸν 
τὸ μέγαν δάχτυλον ἐντός, τοῦ δὲ κατὰ τὸν μικρὸν ἐκτός, 

ἐπὶ πρηνὲς ἀτρέμα πως ἡ χεὶρ περιάγεται" τοῦ δὲ 
κατὰ τὸν μιχρὸν ἐντὸς ἢ τοῦ κατὰ τὸν μέγαν ἐκτός, 

ἐπὶ τὸ ὕπτιον. εἰ δ᾽ ἅμα ταϑεῖεν ὅ τε κατὰ τὸν μέγαν 
ἐντὸς ὅ τὲ κατὰ τὸν μικρὸν ἐκτός, οὐκέτ᾽ ἀτρέμας, 

1 ἀλλ᾽ ἐπὶ πλεῖστον οὕτως ἐπὶ τὸ πρηνὲς ἡ χεὶρ περι- 
ἄγεται" κατὰ ταὐτὰ δὲ καὶ τοῦ κατὰ τὸν μικρὸν δά- 
xrvAÀov ἐντὸς ἅμα τῷ κατὰ τὸν μέγαν ἔξω ταϑέντος 

ἱκανῶς ἡ χεὶρ ὑπτία γίγνεται. ἐπεὶ δ᾽ εἷς τὰς κατὰ 

τὸν βίον ἐνεργείας χρησιμώτερόν ἐστι μακρῷ τὸ πρηνὲς 
30 σχῆμα μιχϑὲν τῇ κατὰ τὸν καρπὸν ἐκτάσει καὶ διὰ 

τοῦτ᾽ ἔδει πλεονεκτεῖν αὐτὸ τοῦ ὑπτίου, τὸν πέμπτον 
τένοντα τὸν διπλοῦν τῆς εἰς τοῦτο περιστροφῆς ἡγη- 
σόμενον ἡ φύσις προσέϑηκεν, ἀρχόμενον μὲν ἀπὸ τοῦ 
κατὰ τὴν κερκίδα μυός, ἐμφυόμενον δ᾽ εἰς τὴν ὑπὲρ 

sx» τὸν μέσον τε | καὶ τὸν λιχανὸν δάκτυλον χώραν τοῦ 104 
μεταχαρπίου. τί δή ποτ᾽ οὖν οὐχ ἑνὶ τένοντί τε καὶ 
μυὶ τὴν ἔκτασιν ἢ τὴν κάμψιν ἐπέτρεψε τῆς χειρός; 

3 τὸν μικρὸν -- ὑπὲρ om. O | τ ἅμα om. D | 10 τοῦ δὲ 
ἢ τοῦ Ὁ} 11 πρηνὲς CU πρανὲς D. item 15 et 19 || 14 à 

ὁ D|15 τὸ πλεῖστον C | 11 ἔξωϑεν DV qpnoveis- 
[30 καὶ om. U | 31 τοῦτο δεῖ D | 22. τὸν δίκρουν V 

[ -— 1 
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ἔτι γὰρ τοῦτ᾽ ἐνδεῖν οἶμαι τῷ παρόντι λόγῳ. ὅτι 
πρῶτον μὲν οὔτ᾽ ἂν ἀκριβῆ τῆς διαρϑρώσεως ὅλης 
οὔϑ᾽ ἑδραίαν εἷς ὧν ἐποιεῖτο τὴν κάμψιν, ἀλλ᾽ εὐ- 
περίτρεπτόν τὲ καὶ χαλαράν" ὡς δὲ νῦν ἔχει τῇ χειρί, 
τελέως ἑδραία vs καὶ ἀσφαλής ἐστιν. ἔπειτα δ᾽ οὐδὲ 

σχόλάξουσαν ἂν ἔτι τὴν μέσην εἶχε χώραν, ἐν ἧ πάν- 
τῶς ἕνα γε ὄντα αὐτὸν τετάχϑαι χρῆν ἔφϑανε γὰρ 
ἔνδοϑεν μὲν ὑπὸ τῶν καμπτόντων τοὺς δαχτύλους, 

ἔξωϑεν δ᾽ ὑπὸ τῶν ἐκχτεινόντων αὐτὴ κατειλῆφϑαι. 
καὶ τρίτον ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις ἑτέρων ἂν ἐδέησεν 

αὐτῇ τενόντων τὰς εἰς τὰ πλάγια περιστροφὰς ἐρ- 

γασομένων. ἀλλὰ νῦν γε διττῶν γενομένων τῶν £x- 
τεινόντων καὶ καμπτόντων εὐθὺς μὲν δι’ αὐτῶν καὶ 
τὰς ἄλλας κινήσεις τῆς χειρὸς ἔσχομεν, οὐκ ἀποροῦμεν 
δ᾽ οὐδὲ τῆς ϑέσεως τῶν ἐργαξομένων αὐτὰς μυῶν 

ἐνεργοῦμέν τε πολλῷ μᾶλλον οὕτως ἰσχυρότερόν ϑ᾽ 
ἅμα καὶ ἀσφαλέστερον, ἢ εἰ ἐκείνως ἐγεγόνεσαν. ὧν 

105 ἁπάντων | ἔδει. χρὴ δὲ προσέχειν ἐνταῦϑα τὸν νοῦν 
τῷ λόγῳ καὶ διορίξειν τὰς τοῦ καρποῦ κινήσεις τῶν 

ὅλου τοῦ πήχεως. εἰσὶ γὰρ δὴ κἀκείνῳ τέτταρες 

κινήσεις ἀνάλογον ἔχουδαι ταῖς χατὰ τὸν καρπόν, 

ὑπὲρ ὧν ἐπὶ πλέον μὲν ἑξῆς εἰρήσεται. τὸ δὲ νῦν 
εἶναι τοσοῦτον χρὴ γιγνώσχειν ὑπὲρ αὐτῶν, ὡς. si 

καὶ τελέως ἀκίνητον φυλάττοι τις ἄκραν τὴν χεῖρα, 
σαφῶς ὄψεται τὰς τέτταρας τοῦ πήχεως κινήσεις ὑπὸ 

τῶν πρὸς τὸν βραχίονα διαρϑοώσεων ἐπιτελουμένας. 

8 εἷς ὧν] ἂν U | 6 ἂν ante ἔτι om. CU | εἶχε τὴν μέσην 
[1 ὄντα αὑτὸν U αὐ. ὄν. CD | χρῆν scripsi: χρή U χρῆναι C 
ἐχρῆν D | 9 αὐτὴ scripsi: αὐτὴν οοαα. [[ 11 post τενόντων add. 
τῶν D | 13—14 δι᾽ αὐτῶν post κινήσεις colloc. D | 14 ἔσχομεν 
codd. ἔγομεν k || 17 ἐγεγόνεισαν CD'| 26 κινήσεων καὶ διαρ- 

ϑρώσεων U motibus et dearticulationibus N 

bh 0 
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ΠΈΡΙ ΧΡΕΙ͂ΑΣ ΜΌΡΙΩΝ II, 4. τ 

καὶ γὰρ ἐκτεινόμενον καὶ καμπτόμενον καὶ περιαγό- 
μένον ἐπί vs τὸ πρηνὲς καὶ τὸ ὕπτιον ἴδοις ἂν αὐτὸν 

ὅλον ἀτρεμούσης ἄκρας τῆς χειρός. ἀλλὰ τὴν μὲν 
ἔχτασίν τε καὶ κάμψιν ἡ τοῦ πήχεως πρὸς τὰ μέσα 

sToU βραχίονος ἐργάξεται διάρϑρωσις, τὴν δ᾽ εἰς τὰ 
πλάγια περιαγωγὴν ἡ τῆς κερκίδος πρὸς τὴν ἐχτὸς 
αὐτοῦ κεφαλήν. οἱ δ᾽ ἐπιτεταμένοι ταῖς διαρϑρώσεσιν 
ἑκατέραις μύες οἷοι μέν εἰσι καὶ ὅσοι καὶ πηλίκοι, 
προϊὼν ὃ λόγος ἐξηγήσεται κατὰ τὸν οἰκεῖον καιρόν. 

mév δὲ τῷ παρόντι τό γε τοσοῦτον χρὴ γιγνώσκειν, 
ὡς οἱ μὲν ἐχτείνοντές τε καὶ χάμπτοντες || τὸν πῆχυν 106 

ἐπὶ τοῦ βραχίονός εἶσιν, οἱ δὲ περιστρέφοντες ἐπ᾿ 
αὐτοῦ τοῦ πήχεως. λοξοὶ μέν, ὅτι καὶ ἡ κίνησις, ἣν 
δημιουργοῦσι, λοξή, καϑήκοντες δ᾽ sig τὸ τῆς κερ- 

τ χίδος ὀστοῦν, ὅτι τῆς τούτου πρὸς τὸν βραχίονα 
διαρϑρώσεως 1j τοιαύτη κίνησις ἔργον ἐστίν. εἰρήσεται 
μὲν οὖν καὶ περὶ τούτων ἑξῆς" ἐμνημόνευσα δὲ καὶ νῦν 

αὐτῶν, ὅτι νῦν μοι προὔκειτο τοὺς κατὰ τὸν πῆχυν 
ümevrag ἐξαριϑμήσασϑαι μῦς. καὶ δὴ φαίνονται προσ- 

80 ηκόντως ἐννέα μὲν ἔξωϑεν, ἑπτὰ δ᾽ ἔνδοϑεν γεγονό- 

τες, ἑχατέροις αὐτῶν προσιόντων (rüv) διττῶν τούτων 
μυῶν, ὑπὲρ ὧν νῦν δὴ πέπαυμαι λέγων. ὥσϑ᾽ οἱ 
λοιποὶ μύες οἱ κατὰ τὸν πῆχυν οἱ τῆς χειρὸς ἄκρας 
ἕνεκα γεγονότες ἑπτὰ μὲν ἔξωϑέν εἰσι, πέντε δ᾽ ἔν- 

35 0o8sv* οὺς χαὶ διὰ βραχέων αὖϑις ἐν κεφαλαίοις 

ἐπελϑεῖν ἄμεινον, ἵν᾽ εὐμνημόνευτος ὃ περὶ τῆς χρείας 
αὐτῶν γένηται λόγος. 

3 πρανὲς D | 7 ἐπιτεταγμένοι U | 8 ἑκατέρες D'U | εἶσι post 
ὅσοι colloc. D | 11 oiv om. D | ἐμνημονεύσαμεν D | 11—18 αὐ- 
xà» καὶ νῦν D | 18 νῦν ante por add. U om. cett. | 31 τῶν 
"addidi | 22 δὴ νῦν C | post λέγων add. olov περὶ τῶν Ἰαξῶν ὌΝ, 
34 οἱ ante τῆς om. U ἄκρας χειρὸς D | 29 κεφαλολῳ V 

: E 
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Cap. V. Ὁ μὲν δὴ μέγιστος ἁπάντων, ὁ τὸ πρῶτον 
καὶ τὸ τρίτον ἄρϑρον ἑκάστου τῶν τεττάρων δαχτύ- 
λὼν κάμπτων. εὐθὺς κατὰ τὸ μῆκος τῆς ὕλης χειρὸς 

101 ἐκτέταται τὴν μέσην χώραν τὴν ἐντὸς τοῦ πήχεως 
ἅπασαν καταλαμβάνων. ὃ δ᾽ ἐπικείμενός τε καὶ συμ- 5 

φυὴς αὐτῷ τοῖς τέτταρσι δακτύλοις ἀποστέλλει τένοντας, 

oUc εἰς τὸ δεύτερον ἄρϑρον ἐλέγομεν ἐμφύεσϑαι. τρίτος 
(δ᾽ ἐπὶ τούτοις κατὰ τὸ μῆκος τῆς ὅλης χειρὸς ὁμοίως 

τοῖς προειρημένοις πεφυκώς, ὑπ᾽ αὐτῷ τῷ δέρματι 

κείμενος, εἰς πᾶν διασπείρεται τὸ τῆς ἄκρας χειρὸς 10 

ἔνδοϑεν δέρμα. οὗτοι μὲν οὖν οἱ τρεῖς τὴν μέσην 

χώραν ἐπέχουσιν" οἱ λοιποὺ δὲ δύο τούτων ἕκατέ- 
ρωϑεν. οἱ μικροὶ μύες. οἱ δ᾽ αὐτοὶ κάμπτουσι τὸν 

καρπόν, ὃ μὲν κατὰ τὸν μικρόν, ὃ δὲ κατὰ τὸν μέγαν 

ἐμφυόμενος δάκτυλον. τῶν δ᾽ ἔξωϑεν τοῦ πήχεως ὃ 15 
μὲν ἐχτείνων τοὺς τέτταρας δακτύλους ἐπιπολῆς ὑπ᾽ 

αὐτῷ τῷ δέρματι τέταχται τὴν μέσην μάλιστα παντὸς 
| τοῦ κώλου χώραν κατειληφώς" ἕτεροι δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ τῆς 

μέσης χώρας ἀποχωροῦντές τε καὶ λοξούμενοι τοῖς 

τρισὶ μὲν τοῖς μείξοσι δακτύλοις oí δύο, τοῖς δ᾽ ὕπο- s 

λοίποις δύο τοῖς ἐλάττοσιν ὃ λοιπὸς ἀποφύσεις πέμπουσι. 

τῶν δὲ καταλοίπων τριῶν ὁ μὲν ἐπὶ τοῦ πήχεως éx- 
τείνειν ἐλέχϑη τὸν καρπὸν ἁπλῷ τένοντι᾽ οἱ δ᾽ ἐπὶ 

108 τῆς κερκίδος, ὁ μὲν | τὸν κόνδυλον αὐτῆς ὑπερβαίνων 

λοξὸς δίκρους γενόμενος ἐχτείνει 0" ἅμα τὸν καρπὸν ss 
καὶ τὸν μέγαν δάκτυλον ἀπάγει τῶν ἄλλων ὁ δ᾽ 

ἔξωϑεν ἐπιβεβλημένος, ὃν εἰς τὸ πρὸ τοῦ λιχανοῦ τε καὶ 

2 τεττάρων om. D || 6 ἀποτελεῖ U || 8 δ᾽ addidi: tertius 
auem N | 10 κειμένοις Ὁ | 17 ante μέσην add. δὲ D ( 21 οἱ 

4oczrod U | πέωπουσεν Ὁ πέμπει CD 
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| μέσου δακτύλου καϑήχειν ἔφην μετακάρπιον, ἐπί 
| τὲ τὸ πρηνὲς ἄχραν τὴν χεῖρα περιάγει ἐχτείνει τὲ 

τὸν καρπόν. 

Cap. ΥἹ. Κατάλοιπον οὖν ἐστι τὸν ὑποπεφυκχότα 
ττῷ δέρματι τῆς χειρὺς ἔσωϑεν ἐξηγήσασϑαι τένοντα, 
τὴν μὲν ἔκφυσιν ἐκ τοῦ μέσου μυὺς ἔχοντα τοῦ 
εὐθέος. ὃς ἐλάττων μέν ἐστι τῶν ἄλλων μυῶν τῶν 
τεττάρων, ὅτι μηδὲ κινεῖ τινα διάρϑρωσιν, ἐπιπολῆς 
δ᾽ ὑπὸ τᾷ δέρματι τέτακται τὴν μέσην τοῦ κώλου 

χώραν κατειληφώς. ἀποφύεται μὲν οὖν ὁ τένων αὐ- 
τοῦ πρὶν ἐπὶ τὴν τοῦ καρποῦ διάρϑρωσιν ἀφικέσϑαι. 

πλατύνεσθϑαι δ᾽ ἄρχεται κατ᾽ ἐκείνην πρῶτον ἐντεῦϑέν 
τε φαίνεται καϑάπερ τι δεύτερον δέρμα λευκὸν καὶ 
ἄναιμον ὑποτεταγμένος ἅπαντι τῷ δέρματι κατὰ τὴν 

1» ἄχραν χεῖρα καὶ τοὺς δακτύλους. τὸ μὲν οὖν ἄλλο 
δέρμα τὸ περὶ τῷ παντὶ σώματι δέρεσϑαι δύναται" 

διόπερ οἶμαι | χαὶ ὠνομάσϑαι φασὶν οὕτως αὐτό" τὸ τὸν 
δ᾽ ἐν ἄκραις ταῖς χερσὶν ἔνδον, ὑπὲρ οὗ νῦν ὃ λόγος, 
ὡσαύτως δὲ καὶ τὺ κάτω τῶν ποδῶν ἔτι τε τὸ κατὰ τὸ 

wo μέτωπον καὶ ὀλίγου δεῖν ἅπαν τε τὸ πρόσωπον ἄλλα 
τέ τινα τῶν κατὰ τὸ ἕῷον οὐκ ἔστιν ἀποδεῖραι διὰ 
τὴν τῶν τενόντων ἢ μυῶν εἰς αὐτὰ κατάφυσιν. ὅπως 
μὲν οὖν εἰς ἕκαστον αὐτῶν καταφύονται καὶ ἧστινος 
χρείας ἕνεκεν, ἐν τοῖς ἰδίοις ὑπὲρ ἑκάστου μορίου 

1 τοῦ μέσου CD τοῦ om. U | post ἔφην repet. εἰς τὸ U || 
En ooodrus fealons U [4 cho δποκεροκδταῖ ἐν 

"Theophil I10 | 5 ἕξωϑεν U' in marg. add. ἐν ἄλλω ἔσωϑεν 
8 rure κινεῖ D | 9 κώλου] κοιλώματος Theophil. | 14 ὑπο- 

τεταμένος D | 16 dxo(s. 1) δέρεσϑαι U | 17 ὀνομάσϑη C | 11—18 
τὸ δ᾽ cf. Theophil. I10 | 18 οὗ CU ὧν D | 19 ἔτι cel ἔτι 
δὲ καὶ D | 10—20 τὸ ante μέτωπον om. Ὁ Và wel) ve si V 
ἅπαν re CU re om. D [99 ἢ CU καὶ D |24 veu qos Ὁ 

Lk -— 
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λόγοις εἰρήσεται. ἐν δ᾽ οὖν τῷ καϑόλου χρὴ τοῦτο 

γιγνώσκειν, ὡς ἦτοι τοῦ μεταδοῦναι χάριν αἰσϑήδεως 

ἀκριβεστέρας ἢ κινήσεως τῆς καϑ' δρμὴν ἢ δυσπε- 

ρίτρεπτον ἢ σκληρὸν ἢ ἄτριχον ἐργάδσασϑαι τὸ δέρμα 
καταφύονταί τινες sig αὐτὸ τένοντες. ἔπρεπε δ᾽ οἶμαι 
ταῖς χερσίν, ἀντιληπτικοῖς ὑπαρχούσαις ὀργάνοις. καὶ 

δυσπερίτρεπτον ἔχειν αὐτὸ πρὸς ἄλλα τέ τινα καὶ 
μάλιστα πρὸς τὴν τῶν μικρῶν σωμάτων ἀκριβῆ 9' 

ἅμα καὶ ἀσφαλῆ λαβὴν καὶ μέντοι καὶ αἰσϑητικώ- 

τερον παντὸς τοῦ ἄλλου δέρματος. οὐ γὰρ ἕτερον 

110 μὲν ἐχρῆν εἶναι τὸ ἀντιληπτικόν, ἕτερον δὲ || τὸ ἁπτι- 
κὸν ὄργανον, οὐδ᾽ ἄλλῳ μὲν λαμβάνειν ἕκαστον τῶν 

ἐχτὸς αἴροντά vs καὶ μεταφέροντα καὶ ὅλως μεταχει- 

ριξόμενον,. ἄλλῳ δὲ μετὰ ταῦτα κρίνειν τῶν ληφϑέν- 

τῶν ϑερμότητα καὶ ψυχρότητα καὶ σκληρότητα καὶ 

μαλακότητα καὶ τὰς ἄλλας ἁπτὰς διαφοράς, ἀλλ᾽ εὐθέως 

ἅμα τῷ λαμβάνειν ἕκαστον ἄμεινον συνδιαγιγνώδσκειν, 

ὁποῖόν τι τὴν φύσιν ἐστίν' οὐ μὴν οὐδ᾽ ἑτοιμότερον 
οὐδ᾽ εὐσχημονέστερον ἑτέρῳ διαγιγνώσκειν ὀργάνῳ 

τοῦ σώματος ὅ τι μὴ τῇ χειρὶ καὶ χειρὸς αὐτῆς οὐ 

πᾶσιν, ἀλλὰ τοῖς ἐντὸς μέρεσιν, οἷσπερ καὶ ἀντιληπτι- 

κὸν ὄργανον ὑπάρχει. εἴπερ οὖν διὰ τοῦϑ᾽ ἁπτικὸν 

ἐχρῆν ὑπάρχειν αὐτήν, ὅτι καὶ ἀντιληπτικόν, εὔλογον, 

οἷς ἀντιληπτικόν ἐστι μέρεσι, τοῖς αὐτοῖς τούτοις αὐ- 

τὴν καὶ ἁπτικὺν ἀπειργάσϑαι. συντελεῖ δ᾽ οὐ σμικρὰ 

πρὸς ἀκριβῆ διάγνωσιν ἁπασῶν τῶν ἁπτῶν ποιοτήτων 

7 τὲ om. D | 10 ἅπαντος CU | 12 ἄλλο D, item 14 || 16 μα- 
λακότητα OU καὶ μαλακότητα om. D | τὰς &zvàg D. &zvix&g C 
“πτικῶν Ὁ | 117 ἄμεινόν ἐστι D | 20 τῇ om. D || 25 &zeo- 
Ζασασθαε CU | συντι ζεῖ! cf. Theophil. I 10 | σμικρὸν D | 
26 ἑπασῶ»ν CU ἑπάντων 
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xul τὸ ἄτριχον τοῦ ταύτῃ δέρματος ἐκ τῆς τοῦ πλα- 
τυνϑέντος τένοντος ὑποφύσεως ἀπεργασϑέν. ὥσπερ 

γάρ, εἰ λάσιον ἰσχυρῶς ὑπῆρχεν, οὐδ᾽ ὅλως ἂν ἔψαυε 
τῶν πλησιαζόντων ἑαυτῷ, φϑα νουσῶν προεμπίπτειν 111 

ταὐτοῖς τῶν τριχῶν, οὕτω νῦν ἀκριβῶς ψιλὸν γενό- 
μενον οὐδὲν ἄψαυστον ἐκφυγεῖν ἐᾷ μόριον οὐδενὸς 

τῶν ὁμιλούντων, ἀλλὰ πᾶσιν αὐτοῖς προσπῖπτον ὅλου 
τοῦ πλησιάξοντος αἰσϑάνεται σώματος. ὅτι δὲ καὶ τὴν 

σχληρότητα τοῦ ταύτῃ δέρματος ἡ τοῦ τένοντος ὑπό- 

τὸ φύσις ἐργάξεται, πρόδηλον παντί, χρήσιμόν τι καὶ 
τοῦτ᾽ εἰς πολλὰ τῶν ἔργων ἡμῖν γενησόμενον. διὰ 
ταῦτα μὲν δὴ τένοντες εἰς τὰ τῶν χειρῶν ἔνδον 
ἐνέφυσαν δέρματα. 

Cap. VIL Καιρὸς δ᾽ ἂν εἴη μεταβαίνειν ἐπὶ τὰ 
τὸ τοῦ πήχεώς τε καὶ τῆς κερκίδος ὑπόλοιπα. τὰ μὲν 
γὰρ πλεῖστα καὶ τούτων εἴρηται" λείπεται δ᾽ ἄλλα 

τινὰ παντελῶς ὀλίγα καὶ περὶ τῶν λοξῶν ἐν αὐτοῖς 

μυῶν τῶν κινούντων τὴν κερκχίδα διορίσασθαι. τί δή 
πότε δύο μὲν ἐπὶ τὸ πρηνὲς αὐτὴν περιάγουσι, δύο 

30 δ᾽ ἐπὶ τὸ ὕπτιον ἀναστρέφουσι, καὶ τί δή ποτε χωρὶς 
τῶν τενόντων; ὡς οὖν ἐπὶ τῶν ἐχτεινόντων τὲ καὶ 

καμπτόντων Tiv καρπὸν ἐδείκνυτο μυῶν ἄμεινον εἷναι 
δύο γενομένους αὐτοὺς εἷς τὰ πέρατα τῶν κινηϑησο- 

μένων ὀστῶν ἐμφύεσϑαι, τὸν αὐτὸν ἔχει τρόϊπον κἀπὶ 112 
im τῶν τὴν κερχίδα χινούντων μυῶν. οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ 

ἐνταῦϑα βέλτιον ἣν ἕνα μῦν εἰς τὸ μέσον αὐτῆς 

1—9 ὑποφύσεως τοῦ ὑπὸ τοῦ δέρματος πλατυνϑέντος τενόν- 
τῶν D | ὃ δασὺ καὶ λάσιον D | 4 προσεμπίπτειν D | 5 αὐτοῖς 
seripsi: ἐν αὐτοῖς O d eid cett. | ὁ ἐκφεύγειν D [ 9—10 ἀπό- 
er U | 12 χειρῶν D γοῦν ἡμῶν οὐ 119. πουνὲς Ὁ πουνὰς 

| Ee 31. τὴ καὶ C καὶ DU [ 36 ἔνα atv] ἣν ἄμεινον Ὃν ἕνα 

E —- ed. SPOT ἐπα, 1 ὃ 
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ἐμβάλλοντα πεπιστεῦσϑαι τὴν ὅλην κίνησιν, évov δύο 

γενομένους τὸν μὲν τοῖς ἄνω μέρεσι τοῖς ἐγγὺς τοῦ 

βραχίονος, τὸν δὲ τοῖς κάτω τοῖς πρὺς τῷ καρπῷ 

καταφύεσϑαι. παρήκουσι δ᾽ ἐπὶ πλέον ἑκάτερος. καὶ 

οὐκ tig αὐτὰ μόνον ἐμβάλλουσι τὰ πέρατα διὰ τὸ 5 
τοῖς σαρκώδεσι μέρεσι καταφύεσϑαι πρὶν εἰς τέ- 

vovtag τελευτῆσαι. ἀσϑενεῖς γὰρ αἱ τούτων ἀντι- 

λήψεις ὑπάρχουσαι πλείονας ἐπιλαμβάνειν δέονται 

τόπους. ἵν᾽, ὕπερ τοῖς τένουσι διὰ τὴν ἰσχὺν ἐκ μιᾶς 

ὑπάρχει λαβῆς, τοῦτο τοῖς σαρκώδεσι διὰ τὴν ἀσϑένειαν 10 

τούτων ἐκ πλειόνων ἀϑροίξηται. ὅτι δ᾽ οὔτ᾽ ἄμεινον 
ἦν οὔτε δυνατὸν ἐκφῦναι τούτων τῶν μυῶν τένοντας. 
εἰ μέν τις μέμνηται τῶν ἔμπροσϑεν εἰρημένων. οἷδεν 

ἤδη τὴν αἰτίαν, εἰ δὲ μή, ἀλλ᾽ ἐγὼ καὶ ταύτην ὑπο- 
μνήσω διὰ βραχέων. οὐ δέχεται χατάφυσιν ὀστοῦν is 
μυός, ἢ ὅτι σκληρόν ἐστιν ἢ ὅτι σμιχρὸν ἢ ὅτι βέλ- 

τιον ἦν ἀσάρκῳ φυλάττεσθαι καὶ κούφῳ τῷ μέλει. 
118T0UtOv οὐδέν ἐστιν εἰπεῖν ἐπὶ | τοῦ τῆς κερκίδος" 

οὔτε γὰρ σκληρόν ἐστιν οὔτε σμικρόν, ἀλλ’ οὐδὲ 

κοῦφον εἰναι μᾶλλόν περ ἢ σαρχῶδες ἐθέλει. πρὸς δὲ zo 
καὶ ἀδύνατον οὕτω πλησίον ἀλλήλοις κειμένων τῶν 
ὀστῶν τὸν ἀρχόμενον ἐκ τοῦ πήχεως μῦν ἀπονευρού- 

μενον ἐμφύεσθαι τῇ κερκίδι. κατὰ βραχὺ γὰρ ἐς 
ταὐτὸν ἀϑροιξομένων τῶν εἰς τὰς σάρκας τοῦ μυὸς 

διεσπαρμένων νεύρων τὲ καὶ συνδέσμων ἡ γένεσις 35 

τοῖς τένουσι. τὸ δὲ κατὰ βραχὺ τοῦτο μακροτέρας 

1 ἐμβαλόντα D | ἑνὸν CU ἕν D! évóv D* in marg. | 2 γενο- 
μένους C γενομένων DU || ἐν τοῖς DU item 8 || 12 τῶν μυῶν 
σούσων D|14—15 ἀναμνήσω D | 17 ἦν om. U| 18 post rovrov 

add. δ᾽ D | 20 περ ἢ CU ἤπερ D | 21 τῶν ante οὕτω colloc. 
D [22 ἐκ CU ἀπὸ D|| 23 ἐς U sig CD 
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ὁδοῦ δεῖται, καὶ μάλισϑ᾽ ὅταν ἐκ μεγάλου μυὸς ἀϑροί- 
ξηται. ὅτι δ᾽ ἀληϑές ἐστι τὸ λεγόμενον, ὁ κατὰ τῆς 
χερκίδος ἄνωϑεν ἐπιβεβλημένος ἐνδείκνυται μῦς, οὗ 
μόνου τῶν τεττάρων μυῶν, ὑπὲρ ὧν ὃ λόγος οὗτος 

s ἐνέστηκεν, ὑμενώδης κατὰ τὸ πέρας ἐχπέφυκχε τένων, 
ἐμφυόμενος ἐκ τῶν ἔνδον μερῶν τῇ κερκίδι πλησίον 
τοῦ καρποῦ. καὶ γὰρ καὶ μόνος ἐλαχίσταις ve λαβαῖς 
ἔμελλε κινήσειν αὐτὴν μακρότατός τ᾽ ἐστὶν οὐ μόνον 
τῶν τὴν κερχίδα κινούντων μυῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλ- 

τ λὼν ἁπάντων τῶν κατὰ τὸν πῆχυν. διὰ ταῦτα μὲν 
δὴ τέτταρες γεγόνασιν | οἱ μύες οἵδε καὶ λοξοὶ τὴν τ14 
ϑέσιν ὅλοι τε σαρκώδεις πλὴν £vóg τοῦ νῦν εἰρη- 
μένου τοῦ τετάρτου" βραχύτατος γάρ τις, ὡς εἴπομεν. 
ἐκπέφυχεν ὑμενώδης τένων. ἔϑηκε δ᾽ ἔχαστον αὐτῶν 

45 ἡ φύσις ἐν ἐπιτηδειοτάτῃ χώρᾳ, τοὺς μὲν ἐπὶ τὸ πρηνὲς 
σχῆμα περιάγοντας τὸ χῶλον ἐκ τῶν ἔνδοϑεν μερῶν 
ἁπάντων πρώτους χατὰ βάϑος ἀσφαλείας ἕνεκα. δέ- 

δεικται γὰρ ἐν τῷ πρόσϑεν λόγῳ τὰς πλείστας τὲ καὶ 

σφοδροτάτας καὶ ἀναγκαιοτάτας ἐνεργείας ἡ χεὶρ ἐν 
το τούτῳ τῷ σχήματι διαπονουμένη. τοὺς δ᾽ ἐπὶ τὸ 

ὕπτιον ἀπάγοντας ἐχτὸς μὲν δήπου πάντως ἐχρῆν 
χαταϑεῖναι. τὴν ϑέσιν δ᾽ ἀμφοτέρων ἀνάλογον τοῖς 

ἔνδον οὐχ οἷόν τ᾽ ἦν ποιήσασθαι καϑ᾽ ἕκάτερα τῆς 
x&Qx(üog τὰ πέρατα" τὸ γὰρ πρὸς τῷ καρπῷ, κοῦφόν 

25 ϑ᾽ ὅμα καὶ ὀλιγόσαρκον εἷναι δεόμενον ἔτι τε ταῖς κεφα- 
λαῖς ἀνακείμενον τῶν τενόντων ἁπάντων, ὅσοι κινοῦσιν 

3—4 οὗ μόνου OD'U ᾧ μόνῳ D* in marg. || 4 post τετ- 
add. τούτων D | 6 ἐμφυόμενος Ὁ ἐχφ. DU | 9 μυῶν add. 

ἘΠῚ in marg., om. ceti. | 10 τῶν ante κατὰ om. D | 19 σαρ- 
ποειδεῖς εἶσι CD | ἑνὸς Ὁ ὅσα U ὅσα γε D | 16 πρανὲς U V 

L6 ἔνδον C] 17 πρώτους] πρὸς τοὺς U | τὸ βάϑος Ὁ | X9 ἀναγ: 
χα οτώτας καὶ σφοδροτώτας D s 
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ἄκραν τὴν χεῖρα, δύο λοξοὺς μῦς οὐχ oióv τ᾽ ἦν ὑπο- 
δέξασθαι. ταῦτ᾽ ἄρα τὸν μὲν ἕτερον αὐτῶν ὅλον σαρ- 

κώδη ποιήσασα κατέκρυψεν ἐν τῇ μεταξὺ χώρᾳ πήχεώς 

115 v& καὶ κερκίδος, ἐκ μὲν τοῦ πήχεως ἐκφύσασα, || κατα- 
φύσασα δ᾽ sio τὴν κερχίδα᾽ τὸν δ᾽ ἕτερον, ἐπειδὴ 5 
μήτ᾽ ἐν ταύτῃ τῇ χώρᾳ καταϑεῖναι δυνατὸν ἦν ἀγαπη- 
τῶς ὑποδεξαμένῃ κἂν τὸν ἕνα μήτ᾽ ἄλλην vw! εἶχεν 

ἔτι σχολάξουσαν, ἐπέθηκεν ἄνωϑεν αὐτῇ τῇ κερκίδι, 
μακρότερον ἐργασαμένη τῶν περὶ τὸ κῶλον τοῦτο 

συμπάντων μυῶν. ἀνήκει γοῦν αὐτοῦ τὸ ἄνω πέρας 10 

ἐπὶ τὸ ToU βραχίονος ἐκτός, αἰωρούμενον μὲν ἄχρι 

τινὸς ἐπὶ τῶν ταύτῃ μυῶν, ἐγκαταβαῖνον δ᾽ αὐτοῖς. 

ἵνα λεπτότατον ἑαυτοῦ γίγνεται. τοῦτο μὲν οὖν αὐ- 

τοῦ τὸ πέρας οἷον κεφαλή τίς ἐστι. τὸ δ᾽ ἕτερον τὸ 

κάτω, δι’ οὗ κινεῖ τὴν κερκίδα. τελευτῆσαν εἰς ὗμε- τὸ 

νώδη τένοντα καταφύεται τοῖς ἔνδον αὐτῆς μέρεσι 

πλησίον τῆς κατὰ τὸν καρπὸν διαρϑρώσεως. ἐσφαλ- 

μένοι δ᾽ εἰσὶ μεγάλως καὶ περὶ τὴν τοῦδε τοῦ μυὸς 

ἐξήγησιν οἱ πρὸ ἡμῶν ἀνατομικοὶ διὰ πολλὰς ciríag, 

ἃς ἐν ταῖς Ἀνατομικαῖς ἐγχειρήδσεσι λέγομεν. ἀλλ᾽ ὅ 20 
γε νῦν λόγος αὐτάρκως ἐπιδεδειχέναι μοι δοκεῖ καὶ 

τὴν περὶ τούὐύδδε τοὺς μῦς ἀκριβῆ τέχνην τῆς φύσεως, 

116 καταχρυψάσης μὲν ἐν βάϑει τοὺς ἔν! δον ἀσφαλείας 

ἕνεκα. τῶν δ᾽ ἐκτὸς τὸν ἕτερον μόνον, ὅτι μήτε Óv- 

νατὸν ἦν ἀμφοτέρους μήτε μέγα τι βλάπτεται πρὸς 25 

τὰς ἐνεργείας ἡ χεὶρ παϑόντος τοῦ κατὰ τῆς κερκίδος 

ἄνωθεν ἐπιβεβλημένου μυός. εἰ δέ γ᾽ ὃ ἔνδον τι 

6 δυνατὸν ἦν καταϑεῖναι D | 7 ὑποδεξαμένῃ scripsi: ὑπο- 
δεξαμένη codd. | 8 ἔτι om. D | 9 μακρότατον C | 10 συμπάν- 
zer] συναπτόντων U | 18 λεπτότερον C | γίγνηται CU | 22 τοῦδε 

σοῦ 4vóg D || 96 τῆς κερκίδος scripsi: τὴν κερκίδα codd. | 
27 ὄνωϑεν om. C 
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πάϑοι, τὰς κυριωτάτας ἐνεργείας ὅλης τῆς χειρὸς ἀπο- 

λέσϑαι συμβήσεται. οὐ μὴν οὐδὲ πάϑοι xor ἂν ὑπό 
γε τῶν ἔξωϑεν οὐδέν. εἰ μὴ πρότερον ἤτοι διακοπείη 
τελέως ἢ συντριβείη τὰ κατὰ τήνδε τὴν χώραν ὀστᾶ. 

"τοσαύτην ἡ φύσις ἀσφαλείας πρόνοιαν ἀεὶ ποιεῖται 

τῶν κυριωτέρων μορίων. οὕτω γοῦν καὶ τῶν ὀλίγον 
ἔμπροσθεν εἰρημένων τενόντων ὅσοι τούς τε δαχτύ- 
λους κινοῦσι καὶ τὸν καρπόν, ἐπιπολῆς μὲν οἱ ἀκυρό- 

τερον. διὰ βάϑους δ᾽ εἰσὶν oi κυριώτεροι. ἐπεὶ δ᾽, 

aeg ἐλέγομεν, ἡ φύσις ἠναγκάσθη κατὰ τῆς κερκίδος 
ἄνωϑεν ἐπιϑεῖναι τὸν ἀκυρότερον μῦν, εὐλύγως αὐτὸν 

ἐπὶ τὰ τοῦ βραχίονος ἐκτὸς ἀνήγαγε" μόνως γὰρ οὕτως 
ἐγένετο λοξός, ὅπερ ἀναγκαῖον ἦν αὐτῷ λοξῆς κινή- 
weg ἡγήσεσθαι μέλλοντι. δῆλον οὖν ἤδη τῷ ys μὴ 

τὸ παντάπασιν ἀργῶς ἀκηκούτι τῶν εἰρημένων, ὡς οὐ 

μόνον ἡ φύσις ἐποίησε τοὺς || μῦς τοσούτους εὐλόγως, 117 
ἀλλὰ καὶ τηλικοῦτον ἕκαστον, οἷος νῦν ἔστι, καὶ ὧδέ 
πῶς κείμενον καὶ εἰς τοσούτους δὴ μεριξόμενον τένον- 

Tug. εἰ γάρ τι καὶ παραλέλειπται κατὰ τὸν λόγον 
30 ἤγητον, τὸ μέν τι τοῖς ἤδη λεγομένοις ἀνάλογον 

ἔχον, τὸ δὲ καὶ τοῖς εἰρησομένοις ὁμοίως διακείμενον, 
οὐ χαλεπὺν ἀνευρίσκειν, εἰληφότας ἤδη τοσαύτας ἀφορ- 

μὰς τῆς εὑρέσεως, ἕν μόνον ἐν ἅπασι διαφυλάττον- 

τας, ὥσπερ τι φῶς λαμπρόν, ἄγον τε ἡμᾶς οἷ χρὴ καὶ 
30 ποδηγοῦν ἑτοίμως ἐπὶ τὴν τῶν ξητουμένων εὕρεσιν, 

ὃ καὶ κατ᾽ ἀρχὰς εὐθέως ἐλέχϑη τοῦδε τοῦ λόγου. 

1 πάθη D' | 8 γε] τε CU | ἤτοι CU τι D | διακοπῇ Ὁ ἢ 
bas συντριβῇ Ὁ 116 ἀεὶ om. U | 10 καὶ τὰ τῆς U | 18 post ἐγένετο 

. ἂν D, post γὰρ add. Ὁ | 14 ἡγήσασθαι D | qt σὰ. S V, 
I 17 olor D | ὡδί D | 18 δὴ om. U | 18—19 τοὺς τένοντωας WV 

Zr ἔζοντος U| 4 ἡμᾶρ C ὑμᾶς D nos N οἵ Ὁ ὦ O S 
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τί δὲ τοῦτ᾽ ἔστι; τὴν ἐνέργειαν ἑκάστου μορίου καὶ 
πρὸ ταύτης δηλονότι τὴν κατασκευὴν ἅπασαν ἀχριβῶς 

δεῖν ἐπίστασϑαν τῶν ἐν ταῖς διαιρέσεσι φαινομένων 
αὐτόπτην γενόμενον ἐπιμελῶς. ὡς νῦν γε μεστὰ τὰ 

βιβλία τῶν ἀνατομικοὺς ἑαυτοὺς καλεσάντων ἐστὶ μυ- 
οίων ἁμαρτημάτων, ὑπὲρ ὧν ἐν ἑτέρᾳ πραγματεία 

λόγον ποιούμεϑα, δεικνύντες οὐχ ἁπλῶς μόνον αὐτὰ 

τὰ σφάλματα xo9' ἕκαστον, ἀλλὰ καὶ τὰς αἰτίας αὐὖ- 

118 τῶν || ἐξηγούμενοι. καὶ τοίνυν καὶ τὰς χρείας τῶν 

μορίων οὐ χαλεπῶς ἂν ἐξευρίσκοις ὑπ᾽ αὐτῆς διδασκό-" 

μενος τῆς φύσεως, εἰ μόνον εἰδείης ἀκριβῶς τὴν 

κατασκευήν. αὐτίκα τῶν ἐπικειμένων τενόντων τοῖς 

κατὰ τὸν καρπὸν πέρασι πήχεώς τε καὶ κερκίδος, 

ἀσάρκοις τὲ καὶ γυμνοῖς οὖσι καὶ σφαλεροῖς διὰ 

τὴν κυρτότητα., τίνα τρόπον τῆς ἀσφαλείας ἡ φύσις 

προὐνοήδσατο. ϑεάσασϑαι vo? μόνον ἐν ταῖς ἀνατο- 

μαῖς. ὡς οὐδείς γ᾽ οὕτως ἀναίσϑητός ἐστιν, ὡς ϑεασά- 

μενος ἐγγεγλυμμένον ὀστοῦν χώραν ἴσην τῷ μέλλοντι 

διεξέρχεσϑαι τένοντι ξητεῖν ἔτι καὶ ἀμφιβάλλειν καὶ 
ἀπορεῖν, εἶ τῆς ἀσφαλείας τῶν μορίων ἡ φύσις προ- 

νοεῖται" ἀλλ᾽ εἰ καὶ βραδὺς εἴη καὶ τελέως ἀμβλὺς 

τὴν διάνοιαν. ἐπὶ μὲν ἑνὸς ἢ δυοῖν ἢ τριῶν ἴσως 

ὀστῶν αὐτὸ ϑεασάμενος ἔτ᾽ ἂν ἀποροίη, πανταχοῦ δ᾽ 
ὁρῶν, ὅταν ὑπερβῆναι δέῃ κυρτότητα μεγάλην ὀστοῦ 

νεῦρον ἥ τινα τένοντα, τῶν τριῶν τούτων ἕν τι γιγνό- 

μενον, ἢ κοιλαινόμενον τὸ μόριον ἢ διατιτράμενον ἢ 

πάντως ys περὶ τὴν βάσιν αὐτοῦ τὸ νεῦρον ἑλιττό- 

1 μορίου CU τῶν μορίων D | $ ἐστὶ om. D | 11 εἰδείης U 
ες DD εἶἴδης (sic) C Ι 16 ἐπενοήσατο C || 17 ὡς codd. ὃς b | 
18 £yyeyAvuu£vov om. C || 29 ἢ καὶ τριῶν C26 διατιτράμενον 

Lrretoyguévovy D. Psdportdnenos (dc) € 
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μενον, οὐδαμοῦ δὲ γυμνὸν οὐδ᾽ ἀφρούρητον ἐποχού-" 
μενον τῇ κυρτότητι, συνήσει πάντως τότε, πόσην 1119 
φύσις ἀσφαλείας ἐν ἑκάστῳ τῶν μορίων ἐνδείκνυται 
τὴν τέχνην. εἰ δ᾽, ὅτι καὶ τοῖς στηριξομένοις ἐν ταῖς 

5 χοιλότησι τῶν ὀστῶν ἀγγείοις ἅπασιν, οὐ μόνον νεύ- 
φοις τὲ καὶ τένουσιν, ὑμένες ἰσχυροὶ περιβάλλονταί 

T ἄνωθεν καὶ κάτωϑεν ὑποστόρνυνται, ϑεάσαιτό τις, 
ἔτι καὶ μᾶλλον οἶμαι συνήσειν αὐτὸν ἕνεχα δυσπα- 
ϑείας ἅπαντα τὰ τοιαῦτα μεμηχανῆσϑαι τὴν φύσιν. ἐν 

1 ἅπαντί τ᾽ οὖν τῷ σώματι ταῦϑ᾽ οὕτως ἔχει κἀν ταῖς 
χατὰ τὸν καρπὸν ἐξοχαῖς τῶν ὀστῶν οὐχ ἥκιστα. τῶν 
γὰρ τριῶν μυῶν τῶν ἔξωϑεν τῆς χειρὸς τῶν τὸν καρ- 
πὸν κινούντων τοὺς τένοντας αἱ τῆς κερκίδος τε καὶ 
τοῦ πήχεως ἐπιφύσεις ὑποδέχονται κοιλαινόμεναι. εὐθὺς 

15 δὲ καὶ πλατέσι συνδέσμοις ἰσχυροῖς τε καὶ σκληροῖς, 
ἐξ αὐτῶν τῶν ὑποδεχομένων ὀστῶν ἐχφυομένοις, ἀμ- 
φιέννυνται πανταχόϑεν οἱ τῇδε τένοντες ἅπαντες, ὡς 

μήτε ὑπὸ τῶν ἔξωϑεν προσπιπτόντων ἑτοίμως τι 
πάσχειν μήϑ᾽ ὑπὸ τῆς σκληρότητος τῶν ὀστῶν πονεῖν. 

0 ὥσπερ οὖν. ὅτι τῆς ἀσφαλείας τῶν μορίων ἡ φύσις 
προενοήσατο, ϑεάσασθαι χρὴ μόνον ἀχριβῶς τὰ διὰ 
τῆς ἀνατομῆς φαινόμενα, | κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, 130 

ὅτι μέγεθος ἕκάστῳ μυὶ καὶ τένοντι ταῖς ἐνεργείαις 

ἀνάλογον ἔδωκεν, ὡς καὶ ἐν τῷ πρώτῳ δέδεικται 
39 γράμματι, τὰς μὲν ἀσϑενεστέρας μικροῖς ἐπιτρέψασα 

τένουσι καὶ μυσί, πρὸς δὲ τὰς σφοδροτέρας οὐ μείξους 
μόνον, ἀλλὰ καὶ διττοὺς ποιήσασα. καὶ μὴν καὶ τὸν 

4 ἐν ταῖς CU ἐν om. D | 6 ἰσχυρότεροι U || Τ τ᾽ om. D | 
ὑποστόρνυνται U. ὑποστρώννυνται D ὁποστρόνυνται C ( 10 € 
om. D) 14 κοιλαινόμεναι μὲν U | 16 ἐκφυόμενοι V | Ἧι se νὰν 
"Ὁ καὶ μὴν ὅτι D* οὐ μὴν ἀλλὰ C 
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ἀριϑμὸν αὐτῶν ἅπαντα καὶ τὴν ϑέσιν ὡς σὺν ἄκρᾳ τῇ 

τέχνῃ παρεσκεύασεν, ἤδη μοι δέδεικται καὶ οὐδὲν ἔτι 

λείπεται τῶν κατ᾽ αὐτούς. 

Cap. VIIL 444" ὥρα μεταβαίνειν ἐπὶ τὸν περὶ 

τῶν ὀστῶν λόγον, ἀπ᾽ ἄχρας τῆς χειρὸς ἀρξαμένους, 
ἐπειδὴ καὶ πάμπολλα τὰ κατ᾽ αὐτήν ἐστιν ὀστᾶ. τῶν 

μὲν οὖν δακτύλων ἐδείχϑη πρόσϑεν ὡς ἐχρῆν εἷναι 
καϑ᾽ ἕκαστον τρία τοιαύτην ἔχοντα τὴν ἰδέαν τε καὶ 
τὴν ϑέσιν καὶ τὸ μέγεϑος, οἷα νῦν ἐστι. διὰ τί δ᾽ 

ἐξ ὀκτὼ μὲν ὀστῶν τὸν καρπόν, ἐκ τεττάρων δὲ τὸ 
μετακάρπιον ἐποίησε πολυειδῶν τοῖς δχήμασι, καὶ διὰ 
τί κατὰ δύο μὲν στοίχους ὃ καρπὸς σύγκειται, xo0" 
ἕνα δὲ τὸ μετακάρπιον, ἔτι τε περὶ τοῦ σχήματος 

121 αὐτῶν καὶ τῆς σκληρότητος καὶ τῆς | ϑέσεως οὔπω 

μὲν λέλεκται πρόσϑεν᾽ ἀρκτέον δ᾽ ἤδη τῆς ἐξηγήσεως 
ἀπὸ τοῦ πλήϑους αὐτῶν. ἄτοπος γὰρ ἂν εἶναι δόξειεν 
ἡμῶν ὃ δημιουργός, ἐξ évog μὲν ὀστοῦ μηρὸν καὶ 
βραχίονα, τὰ μέγιστα τῶν κώλων, ἐργασάμενος, ἐξ 

ὀχτὼ δ᾽ οὕτω βραχὺ μόριον τὸν καρπόν, ἐκ τεττάρων 

δὲ τὸ μετακάρπιον. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν δακτύλων ἡ ποι- 
κιλία τῶν ἐν ταῖς κινήσεσι σχημάτων ἐνδεικτικὴ τῆς 
χρείας τοῦ πλήϑους αὐτῶν ἔστι. κατὰ δὲ τὸν καρπὸν 
ἢ τὸ μεταχάρπιον οὐδὲν τοιοῦτον φαίνεται. καὶ μήν, 

τιμωρητέον γὰρ τῷ ἐναντίῳ λόγῳ, φησί mov Ἵππο- 
κράτης, οὕτω σύγκειται τεχνικῶς. ὡς μηδεμίαν ἀπο- 

λιπεῖν ἀκριβείας ὑπερβολήν. αὐτίκα γέ τοι τῶν ὀκτὼ 

1 ὡς σὺν ἄκρᾳ Ὁ ὡς ἐν à. C ἐν &. D | 12 μὲν post τί 
colloc. D om. C | οἱ καρποὶ σύγκεινται U | 17 ἡμῖν k | 19 ἢ ἐκ 
σεττάρων D A 24 τιμωρητέον Hippocr.: ἀντιτιμωρητέον codd. | 
σῷ CU cro; D || 24—36 cf. Hippocr. II 302 L || 26—26 ἀπο- 
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τῶν xarà τὸν καρπὸν οὐδὲν οὐδενὶ παραπλήσιον ὑπάρ- 
qov τὴν ἰδέαν ἢ τὸ μέγεθος ἴσον ὅμως εἰς τοσαύτην 
ἁρμονίαν ἥκει συνθέσεως, ὡς δυσφώρατον αὐτῶν εἶναι 

τὸν ἀριϑμόν" εἰ μὴ γὰρ ἀκριβῶς ἀποξέσαις μὲν τοὺς 
s συνδέσμους, γυμνώσαις δὲ τοὺς σκέποντας ὑμένας, fv 
εἶναί σοι τὰ πάντα δόξει. τὸ δ᾽ ἐξ οὕτω πολλῶν τε 
χαὶ πολυειδῶν συγκείμενον τὸν καρπὸν ἔσωϑεν μὲν 

κοῖλον, εἰς ὅσον | τῇ χειρὶ πρέπει, γίγνεσϑαι, κυρτὸν 195 
δ᾽ ἔξωϑεν, εἰς ὕσον καὶ τοῦτο συμφέρει. πῶς οὐχ 

τ ὅμα μὲν τέχνην ϑαυμαστήν, ἅμα δὲ πρόνοιαν ἐν- 
δείκνυται; τὸ δὲ καὶ κυρτότητ᾽ ἔχειν ἐν τοῖς ἄνω μέ- 
θέσι τοῖς πρὸς τὸν πῆχυν τοιαύτην τε καὶ τηλικαύτην, 

οἵα καὶ ὅση μάλιστ᾽ ἤμελλεν ἐπιτήδειος εἰς διάρϑρωσιν 
ἔσεσθαι τῶν προτεταγμένων ὀστῶν, &ág! οὐ καὶ αὐτὸ 

τὸ τῆς τὲ τοῦ βελτίστου προνοίας ἔχεται καὶ τέχνης ἀκρί- 
βειαν ἐνδείκνυται; μὴ τοίνυν ταύτην μόνον ϑαυμώ- 

σῃς αὐτοῦ τὴν κατασκευήν, ἀλλὰ καὶ τὸ κάτω πέρας 

ἐπίσκεψαι. τέτταρας γὰρ ἐν ἐκείνω τῷ μέρει ϑεάσῃ 
κοιλότητας ἑξῆς ἀλλήλων μικράς, αὖ διαρϑροῦνται τοῖς 

30 ὀστοῖς τοῦ μετακαρπίου. χόνδρος δ᾽ οὐ ταύτας μόνον, 
ἀλλὰ καὶ τὰς ἐν αὐτῷ τῷ καρπῷ συντάξεις τῶν ὀστῶν 
ἁπάσας ἐπαλείφει. καὶ σφίγγουσιν ὑμένες ἔξωϑεν αὐ- 

τὰς ἰσχυροί, σύνδεσμοι vs ἅμα τοῖς ἄρϑροις καὶ σκέ- 
-muGue τοῖς ὅλοις ὀστοῖς περιβεβλημένοι. τὰ δὲ τοῦ 

35 μετακαρπίου τέτταρα παράλληλα μὲν ἄχρι τῶν δακτύ- 
λὼν φέρεται, διέστηχε δ᾽ ἀπ᾽ ἀλλήλων καὶ | οὐχ, 138 

8 ἢ] καὶ U | 8 δυσφορώτατον codd. | 4 ἀποξέσαις Ο ἀποξέ- 
σαι U ἀποξέσεις D | ὃ γυμνώσεις CD. γυμνῶσαι U | 5—6 ἕν post 
coL collo. D | 7 τὸν καρπὸν om. Ὁ ἢ, 8 post ὅσον add. τε CU| 
ΜΗ καρπὸν U | 11 ἔχειν UC σχεῖν D | 18 ἤμελλεν U. ἔμελλεν 
ΟἹ } 16 μόνην U | 19 διαρϑροῦνται Ὁ συνδικρῦ quove Ὁ, 
συναρϑροῦνται D | 39- 98 αὐτοὺς U | 28 vc) δὲ V 
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ὥσπερ τὰ τοῦ καρποῦ, πάντη συνῆπται. ταῦτα uiv 
γὰρ ἐπὶ πλεῖστον ἀλλήλων διεστῶσιν ὀργάνοις τοῖς 

δακτύλοις ἔμελλε διαρϑρώσεσϑαι, τὰ δ᾽ ἄνω τοῦ καρ- 
ποῦ τοῖς πήχεώς τε καὶ κερκίδος πέρασι συνημμένοις. 
ἀλλὰ καὶ τὸ σχῆμα κυρτὰ μὲν ἔξωϑεν ἀτρέμας. ἔν- 

δοϑὲν δὲ σιμότερα γέγονεν" ἔδει γὰρ ἑξῆς αὐτὰ τῶν 
τοῦ καρποῦ τεταγμένα τὴν ἐκείνων ἰδέαν μιμεῖσϑαι. 

καὶ τοίνυν sig τοσοῦτον αὐτοῖς ὡμοίωται. ὥστε τὴν 

ἐξ ἁπάντων σύνταξιν διττὰς ἐπιφανείας ὁμαλὰς ἐργά- 

δσασϑαι. σιμὴν μὲν τὴν ἐντός, κυρτὴν δὲ τὴν ἐκτός. 

ὅταν οὖν ἐχτεῖναι δεηϑῶμεν ἀκριβῶς ἄκραν τὴν χεῖρα, 

τείνουσι μὲν οἱ ἔξωϑεν τένοντες ἅπαντας τοὺς δακχτύ- 

λους, ὥσπερ ἀνακλῶντες, ἐκτείνεται δ᾽ ὁμοίως καὶ τὸ 

κατὰ τὸν καρπὸν ἄρϑρον. ὑπ᾽ ἀμφοτέρων δ᾽ αὐτῶν 

ὅ τὲ καρπὸς καὶ τὸ μετακάρπιον, στενοχωρούμενά τε 

καὶ οἷον μοχλευόμενα βιαίως, ἐξίστασϑαι μὲν τῆς ἀρ- 
χαίας ἕδρας ἀναγκάξεται. φέρεσθαι δ᾽ ἔξω μὴ δυνά- 

μενα διὰ τὴν τῶν ἐνταῦϑα τενόντων τάσιν λοιπὴν 

ἔτι τὴν ἔσω μετάστασιν ἔχει. κἂν ἐπὶ πλεῖστον ἐχώ- 
ρησεν ἔσω πανταχόϑεν ὠϑούμενα, χαλαροὺς εἴπερ | 

194 ἐκέχτητο καὶ λεπτοὺς τοὺς συνδέσμους᾽ νυνὶ δ᾽ ἡ 

τούτων ῥώμη βοηϑὺς αὐτοῖς ὑπῆρξεν, ὡς μὴ παντά- 

πασιν ἐξάρϑροις γενέσϑαι. ὅμως δ᾽ οὖν ἕκάστου τῶν 
ἄρϑροων βραχύ τι μετακινουμένου μέγα καὶ ἀξιόλογον 

ἐξ ἁπάντων ἀϑροίξεται. πλείστην δ᾽ εἰς τὴν τοιαύτην 

μετάστασιν οἱ ἐκτὸς τένοντες εἰσφέρονται δύναμιν" 

ἐμπίπτοντες γὰρ τοῖς κυρτοῖς τῶν ὀστῶν εἴσω σύμ- 

1 ταῦτα U ταυτὶ CD || 2 γὰρ om. D | ἴσα add. ante τοῖς 
U ) 3 διαρϑρώσασθαι CD | 4 vo? πήχεως CU || 6 αὐτὰ ἑξῆς D ! 
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παντὰ πιλοῦσι. διττὸν δ᾽ ἐντεῦϑεν τὸ πρὸς τὴν 
αἴσϑησιν ἐπίδηλον γίγνεται τῆς ἐκτάσεως, τῆς μὲν 
τέως κοίλης χώρας τῆς ἐντὸς καταλαμβανομένης ὑπὸ 
τῶν μεϑισταμένων εἰς αὐτὴν ὀστῶν, τῆς δ᾽ ἔμπροσϑεν 

δ κυρτότητος τῆς ἐχτὸς καταλιμπανομένης. οὐ μόνον 

τοίνυν τῷ τὸ κοῖλον ἀναπληροῦσϑαι τῆς χειρός, ἀλλὰ 

καὶ τῷ τὸ κυρτὸν εὐθύνεσθαι τοῖς κατὰ τὸν καρπόν 
τε καὶ τὸ μεταχάρπιον ὀργάνοις ἐκτείνεσϑαι συμβαίνει. 

κοίλην δ᾽ ὅταν ἀκριβῶς βουληϑῶμεν ἐργάσασϑαι τὴν 
ο χεῖρα, πάντα τἀναντία δρῶμεν, ἐχλύοντες μὲν τῆς 

τάσεως τοὺς ἐκτὸς τένοντας. τείνοντες δὲ τοὺς ἐντός, 

χάμπτοντες δὲ τοὺς δακτύλους" ἐξ ὧν ἁπάντων πάλιν 

ἑτοίμως εἰς τὸν ἐχτὸς τόπον ἐπανέρχεται τῶν ὀστῶν 
ἕκαστον. ἀλλ᾽ οὐκ ἂν οὐδέτερον τούτων ἐγίγνετο 

15 μηδαμῇ | δυναμένων εἴκειν αὐτῶν" οὐχ ἂν δ᾽ εἶξεν, 150 
εἴπερ ἦν ἕν ἀσύνθετον ἅπαντα. ὥστ᾽ ix τοῦ πολλὰ 
γενέσϑαι τὸ μεϑίστασϑαι κτησάμενα καὶ κοίλην ἐπὶ 
πλεῖστον καὶ πάλιν εὐθεῖαν ἐργάξεται τὴν χεῖρα διὰ 
τὴν ἀμφοῖν ἡμῖν ἐν μέρει χρείαν" καὶ πάντως ἂν | 

30 ἑτέρα κατάστασις ἀπώλετο μὴ γενομένων αὐτῶν πλει- 
ὄνων. οὐ μόνον δὲ τὴν ἐνέργειαν τῆς χειρός, ἀλλὰ 
καὶ τὴν ἀσφάλειαν ὠφέλησεν ἡ τοιαύτη κατασκευή. 
μεταξὺ γὰρ τῶν δακτύλων τὲ καὶ τοῦ πήχεως εἴπερ 
ὃν ἁπλοῦν ὀστοῦν ἐτέτακτο, κοῖλον μὲν τὰ ἔνδον, 

35 κυρτὸν δὲ τὰ ἐκτός, οὕτω γυμνόν, ὡς τούτοις εἷναι 

πρέπει γυμνοῖς --- τοῦτο γὰρ ὃ πρόσϑεν λόγος ἔδειξεν ---, 

8 κοίλης C κενῆς DU concava regione N || ὅ καταλιμπανο- 
“μένης U καταλιπομένης D κενῆρ καταλιμπανομένη, Ἢρ C | 12—13 
ἑτοίμως πάλιν U | 14 ἐγένετο D || 15 ἜΗΝ eus CDI 
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ὑπὸ παντὸς ἂν τοῦ πλήξαντος σχληροῦ ῥᾳδίως ἐρρή- 
γνυτο, ῥαγὲν δ᾽ εὐθὺς ἂν ὅλον παρὰ φύσιν εἶχεν ἕν 

ὄν᾽ νυνὶ δ᾽, ἐπειδὴ δώδεκα γέγονε, τὸ δωδέκατον τῆς 
ὅλης καταδσχευῆς διαφϑείρεται παϑόντος ἕνός. ἀλλὰ 

καὶ πρὸς τὸ μηδὲν ὅλως παϑεῖν ἄμεινον ἐκ πολλῶν 
συγκεῖσϑαι. καὶ μᾶλλον οὕτω σκληρῶν εἴκοντα γὰρ 

τοῖς ἐμπίπτουσι κατὰ τὰς διαρϑρώδεις ἕκλύει τὴν βίαν 
126 αὐτῶν. | οὕτω τοι καὶ βέλος καὶ δόρυ καὶ πᾶν ὁτιοῦν 

ἄλλο τοιοῦτον ῥᾷον διεξέρχεται τῶν τεταμένων δερμά- 
TOv ἥπερ τῶν χαλαρῶν, τῷ τὰ μὲν ἀνϑίστασϑαι, τὰ 

δ᾽ εἴκοντα κατὰ βραχὺ τὴν βίαν ἐχλύειν τῶν ἐμ- 
πιπτόντων. ἄμφω τοίνυν ἐχτήδσατο τῶν ὀστῶν τού- 

τῶν ἡ σύνϑεσις, καὶ τὴν ἐν κοινῷ πάντων δυσπάϑειαν 

καὶ τὴν ἑκάστου κατὰ μόνας, τὴν μὲν ἐκ τοῦ πλήϑους 

αὐτῶν, τὴν δ᾽ ἐκ τῆς σκληρότητος λαβοῦσα. καὶ μὲν 

δὴ καὶ τὸ πολυειδὲς τῶν σχημάτων sig τὴν τοῦ κοινοῦ 

δυσπάϑειαν ἀμηχάνως συντελεῖ, πολυειδῶς γὰρ εἴκει 

τοῖς ἐχ πάντων τῶν τόπων προσπίπτουσιν" εἰ δέ ye 

μονοξιδὴς ἡ σύνϑεσις αὐτῶν ἐγεγένητο, δυσπαϑὴς οὐκ 

ἂν ἦν, ὅτι μηδ᾽ εἴκειν παντοίως ἠδύνατο. διὰ τοῦτο 
μὲν δὴ πολλὰ καὶ ὧδέ πως συγκείμενα. 

Cap. ΙΧ. Διὰ τί δ᾽ ὀκτὼ μὲν τὰ τοῦ καρποῦ, 
τέτταρα δὲ τὰ τοῦ μετακαρπίου, καὶ ὡς οὔτε πλείω 

βέλτιον ἦν οὔτ᾽ ἐλάττω γενέσϑαι. τοῦϑ᾽ ἑξῆς δίειμι, 
πρότερόν ye τὸ μὲν ὑπομνήσας τῶν ἐπὶ τῇ τελευτῇ 

1 ἂν] αὐτὸ D | τοῦ om. D | πλησιάξοντος € | 1—92 ἐρρήγνυτο 
ἀϑρόως U | 2 ὅλον ἂν D | 4 post παϑόντος add. ἤτοι φϑαρέν- 
vog Ὁ || 5 μηδ᾽ ὅλως D || μάλιστα C | 7 ἐπιπίπτουσι U | 9 ἄλλο 
om. U | 18 ἡ &dd. CDL om. U. Ab hoc vocabulo incipit 
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τοῦ πρώτου γράμμα τος εἰρημένων, τὸ δ᾽ ἀποδείξας τ9τ 

νῦν. ὅτι μὲν γὰρ οὔτε πλείους τῶν πέντε δακτύλων 
οὔτ᾽ ἐλάττους ἄμεινον ἣν γεγονέναι, τὸ πρότερον 
ἐξηγεῖται γράμμα" διὰ τί δ᾽ οὐχ, ὡς οἱ τῶν ποδῶν, 

5 ἐφ᾽ ἑνὸς στοίχου πάντες, ἀλλ᾽ ὃ μέγας ἀντιτέτακται 
τοῖς ἄλλοις, εἴρηται μὲν δή τι καὶ περὶ τούτου πρό- 
σϑεν, ἀλλ᾽ ὅσον ἐνδεῖ, νῦν προσκείσεται. ποὺς μὲν 
ἦν ὄργανον βαδιστικόν, χεὶρ δ᾽ ἀντιληπτικόν" ἔπρεπεν 
οὖν τῷ μὲν τὸ τῆς ἔδρας ἀσφαλές, τῇ δὲ τὸ τῆς ἄντι- 

τὸ λήψεως πολυειδές. ἀλλ᾽ ἡ μὲν ἀσφάλεια τῆς ἕδρας 
ἐφ᾽ ἑνὸς στοίχου τεταγμένων ἁπάντων ἐδεῖτο τῶν 
δακτύλων, ἡ δ᾽ εἰς τὸ ποικίλον τῶν ἀντιλήψεων 

ἑτοιμότης τοῦ μεγάλου τοῖς ἄλλοις ἀντιτεταγμένου. 

ἀλλ᾽ εἰ μὲν καταντιχρὺ πάντων ἐτάχϑη τὸ μέσον τῆς 
τὸ ἔνδον χώρας χαταλαβὼν τοῦ χαρποῦ, πολλοῖς ἂν τῶν 

ἔργων τῆς χειρὸς ἐλυμήνατο, καὶ μάλισϑ᾽ ὅσα τοῖς 
ϑέναρσιν ἢ κατὰ μόνας ἑκατέρᾳ δρῶμεν ἢ ἀμφο- 
τέραις ἅμα. διὰ τοῦτ᾽ οὖν ἐκ πλαγίων μὲν ἐχρὴν 
αὐτὸν τετάχϑαι, πλεῖστον δ᾽ ἀφεστηκέναι τῶν ἄλλων. 

so διττῆς δ᾽ οὔσης τῆς ἐκ τῶν πλαγίων ϑέσεως, ἢ κατὰ 
| τὸν μικρὸν | δάχτυλον ἢ κατὰ τὸν λιχανόν. εὔλογον 125 

ἣν αὐτὸν κατὰ τὸν λιχανὸν τετάχϑαι" ἐστράφϑαι γὰρ 
εἷς ἀλλήλας οὕτως ἤμελλον αἱ χεῖρες, ἀπεστράφϑαι δ᾽ 

ἐχείνως" καὶ προσέτι κατὰ τὰς ἐσχάτας καμπὰς τῶν 
ss δαχτύλων ὃ μὲν μικρὺς οὐδεμίαν ἀπολείπει χώραν 

κενήν, ὁ δὲ λιχανὸς οὐ σμικρὰν δεομένην σαφῶς οἷον 
ἐπιϑήματός τινος τοῦ μεγάλου δαχτύλου. ἐπεὶ τοίνυν 
ἐν τούτῳ τῷ χωρίῳ μάλιστ᾽ ἐχρῆν τετάχϑαι τὸν μέγαν 

4 οἱ om. D | 6 τε om. D | 6—1 πρόσϑεν om. Ὃ ἃ ὃ Ww 
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δάκτυλον, τὴν πρώτην αὐτοῦ φάλαγγα τῷ πληδσιάξοντι 

τοῦ καρποῦ διήρϑρωσεν ὀστῷ εἶ γάρ τινι τῶν τοῦ 

μετακαρπίου συνετέτακτο, μικρὸν ἂν ἦν αὐτῷ τὸ πρὸς 

τὸν λιχανὸν διάστημα. τοῦτο δ᾽ εἴπερ ἐγένετο, χεῖρον 

uiv ἂν ἐνήργει xal uev! ἐκείνου, χεῖρον δ᾽ ὡσαύτως 
Qv καὶ us0' ἑκάστου τῶν ἄλλων, χεῖρον δ᾽ ἔτι μᾶλλον 
κἀν τῷ κατὰ κύκλον τι περιλαμβάνειν. ἐν ἅπασι γὰρ 
τοῖς εἰρημένοις τὸ τῆς χρείας ἱκανῶς περαίνεται τῷ 

μήκει τῆς διαστάσεως. τὸν μὲν δὴ μέγαν ἐπὶ πλεῖστον 

διὰ τοῦτ᾽ ἀπήγαγε τῶν ἄλλων. 
Cap. X. 'Ev δὲ τῇ μεταξὺ χώρᾳ τοῦ vs πήχεως , 

199 χαὶ τῶν τεττάρων δακτύλων τὸν χαρπὸν καὶ τὸ μετα- 

κάρπιον ἔταξεν ἐκ πολλῶν μὲν ὀστῶν συγκείμενα, 
δι’ οὺς ἔμπροσϑεν εἴπομεν λογισμούς. ἀλλὰ διὰ τί 

τὸ μὲν ἐκ τεττάρων. τὸν δ᾽ ἐξ ὀκτώ. νῦν πρόκειται 
λέγειν. καὶ δὴ φαίνεται. τὸ μὲν ἐκ τεττάρων διὰ 

τοῦτο, ὅτι πέντε ὄντων τὸν ἀριϑμὸν τῶν δαχτύλων 

ὁ μέγας μὲν τῷ καρπῷ, τῶν δ᾽ ἄλλων ἕκαστος διαρ- 
ϑροῦται τῷ μετακαρπίῳ. διὰ τί δ᾽ ὁ καρπὸς ἐξ ὀκτώ, 

δειχϑῆναι δεῖ πρότερον, καὶ ὡς ἐπὶ δύο στοίχους : 
ἐχρῆν αὐτὸν συγκχκεῖσϑαι. τὰ μὲν δὴ κατὰ τὸ μετα- 

κάρπιον ὀστᾶ διέστηκεν ἀλλήλων. ὅτι τὲ διεστηκότων 

ἀξιολόγως τῶν xcvà τοὺς δακτύλους προὐτάγη καὶ 
ὅτι τὸ διάστημα τοῖς μυσὶ παρεσκεύασεν ἡ φύσις. 

ὑπὲρ ὧν τῆς εὐλόγου γενέσεως ἔμπροσϑεν εἴρηται. 

τὰ δὲ τοῦ καρποῦ πάντ᾽ ἀλλήλων ἅπτεται, μᾶλλον μὲν 

ἐσφιγμένα τὰ πρὸς τὸν πῆχυν, ἧττον δὲ τὰ πρὸς τὸ 

8 συντέτακτο CD | 5—6 ὡσαύτως ἂν CLU οὕτω D || 9---10 
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μετακάρπιον. τὰ μὲν γὰρ olov fv ἐχρῆν γενέσθαι, 

μέλλοντά γε ὡς ἕν διαρϑρώσεσϑαι μὲν πρὸς τὸν 
πῆχυν. κινήσεσθαι δὲ πολλὰς καὶ βιαίους κινήσεις" 
ἅπασαι γὰρ αἵ σφοδραὶ τῆς χειρὸς ἐνέρ᾽ γειαι τοῦ 180 

s κατὰ τὸν χαρπὸν ἄρϑρου κινήσεις εἰσί. τὰ δ᾽ οὔϑ᾽ 

ὡς ἕν ἀναγκαῖον ἦν τοῖς ὀστοῖς ὁμιλεῖν τοῦ μετακαρ- 

πίου διεστηχόσιν ἀπ᾿ ἀλλήλων καὶ σφοδρὰν ἔμελλε 
κινήσεσθαι κίνησιν οὐδεμίαν sig τε τὴν δυσπάϑειαν 

αὐτοῖς πολὺ χρηστότερον ὑπῆρχε χαλαρῶς συγκεῖσθαι" 

τὸ μᾶλλον γὰρ ἂν οὕτως ἐχλύοι τὴν βίαν τῶν προσπι- 
πτόντων. καὶ τοίνυν ἐπεὶ πολλὰ μὲν ἣν ἄμεινον ποιῆσαι. 
τὰ κατὰ τὸν χαρπὸν ὀστᾶ, συνθεῖναι δ᾽ οὐχ ὁμοίως 

αὐτῶν τὰ πρὸς τὸν πῆχυν πέρατα τοῖς πρὸς τὸ μετα- 
κάρπιον, ἐπὶ δύο στοίχους αὐτὰ συνέταξεν. ὄντων οὖν 

as ἐξ ἀνάγχης τεττάρων τῶν τοῦ μεταχαρπίου, παρακει- 
μένου δ᾽ αὐτοῖς ἐφ᾽ ἑνὸς στοίχου τοῦ πρώτου κατὰ 
τὸν μέγαν δάκτυλον, ὃ δὴ καὶ προσνέμουσιν ἔνιοι δι᾿ 
αὐτὸ τοῦτο τῷ μετακαρπίῳ, καὶ τούτου παντὸς τοῦ 
στοίχου διαρϑρουμένου τῷ κάτω μέρει τοῦ καρποῦ, 

30 δεύντως fx τεττάρων μὲν τοῦτο, ϑάτερον δὲ τὸ τῷ 
πήχει διαρϑρούμενον ἐκ τριῶν ὀστῶν ἐγένετο. στενο- 
τάτου μὲν γὰρ εἶναι δεομένου τοῦ καρποῦ, «xc ἃ 

τῷ πήχει διαρϑροῦται, πλατυτάτης δ᾽ ὑπαρχούσης τῶν 
δακτύλων τῆς ἐχφύσεως. τὸ | μεταξὺ πᾶν, εἰς ὅσον 181 

35 ἀποχωρεῖ τῶν ἄχρων ἑκατέρωϑεν, εἰς τοσοῦτον στενό- 

τητός τὲ καὶ πλάτους μετείληφε. τριῶν οὖν ὄντων 

8 κινεῖσθαι C || 4 αἱ σφοδραὶ τ. χ. ἐν. DL v. χ. αἱ σφ. ἐν. 
CU "5 κατὰ] μετὰ U | 10 τῶν om. {7 1ὃ apis] μετὰ U 1 17 ὃ] 
p 1.19. ϑιηρϑφωμένου CLU διαρυ ουμένον D | 88 dne 

οὔσης D | 94 ἐκφύσεως 1 3S iws- 
Mipedrr U ἐκατέραιν Cei ΤΡ Wee 
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στοίχων ἐν τῷ μεταξὺ πήχεώς vs καὶ τῆς τῶν δακτύ- 

λῶν σχίσεως, ὁ μὲν πρὸς τῷ πήχει πρῶτος ἐκ τριῶν 
ὀστῶν, ὁ δ᾽ ἐφεξῆς ἐκ τεττάρων, ὁ δὲ τούτῳ διαρ- 
ϑοούμενος ἐκ πέντε γέγονεν, ὧν ἕν μέν ἐστι τὸ τοῦ 
μεγάλου δακτύλου, τὰ δ᾽ ἄλλα τέτταρα τοῦ μετακαρ- 
zíov. ἀλλὰ γὰρ οὕτω μὲν ἂν δόξειεν ὃ καρπὸς ἐξ 
ἑπτὰ τῶν πάντων ὀστῶν συγκεῖσϑαι. εἰ δὲ καὶ περὶ 

τοῦ κατὰ τὰ ἔνδον αὐτοῦ μέρη. καϑ᾽ ἃ δὴ καὶ διαρ- 

ϑροῦται πρὸς τὴν λεπτὴν τοῦ πήχεως ἀπόφυσιν, ἐπο- 

χουμένου προμήχους ὀστοῦ τὸν οἰκεῖον ἀναμείνας 

λόγον ἐπακούδειας. ὧν ἕνεκα καὶ τοῦτο χρειῶν ὑπὸ 
τῆς φύσεως ἐγένετο, τελέως ἂν οὕτω ys πεισϑείης., ὡς 

οὔτε πλείω τῶν ὀχτὼ κατὰ τὸν καρπὸν οὔτ᾽ ἐλάττω 
βέλτιον ἦν ὀστᾶ γεγονέναι. ὑπέρ v? οὖν τούτων 
ἱκανὰ καὶ ταῦτα καὶ περὶ τῶν ἐπιφύδεών. τε καὶ 

ἀποφύδεων ἁπασῶν τῶν ἐν ἅπασι τοῖς κώλοις. οὐ 

μόνον τῶν κατὰ τὸν καρπόν. ὃ εἰρηδσόμενος λόγος 

κοινός. 

132 Cap. ΧΙ. ᾿4Χλὰ καὶ ἔνϑα χρὴ διάρϑρωσιν ὀστῶν 

γενέσϑαι καὶ μάλιστα μεγάλων, ἐπειδὴ τὸ μὲν ὑπο- 

᾿ δέχεσθαι χρή, τὸ δ᾽ ἐμβαίνειν, καὶ δεῖται τὸ μὲν ὑπο- 
δεξόμενον κοιλότητος. τὸ δ᾽ ἐμβησόμενον κυροτότητος, 

ἐνταῦϑ' ἑκατέροις ἡ φύσις ἢ ἀποφύσδεις τινὰς ἢ ἐπι- 

φύσεις ἐργάξεται. τοῖς μὲν ἐμβησομένοις κυρτὰς καὶ 

περιφερεῖς πανταχόϑεν. τοῖς δ᾽ ὑποδεξομένοις κοίλας 

μὲν ἔνδοϑεν, ἔξωϑεν δὲ κυρτάς. ὥστ᾽, ἐπεὶ καὶ τὸν 

καρπὸν ἔδει διαρϑροῦσϑαι τοῖς πήχεώς vs καὶ κερκί- 

3—4 διηρϑρωμένος L | 6 γὰρ] γὰρ καὶ DL | ὃ τ’ ἔνδον CU | 
275 om. D J| 11 τοῦτο τὸ zo. D (sic) | 14 ἂν ἦν L || 16 ἦν ἱκανὰ D ! 

xe? ταῦσα L καὶ om. ceit. | 15—16 ἀποφύσεων v x. éng. D | 
19 χρὴ} δεῖ L cf. Theophil. I 12 | 21—92 ὑποδεχόμενον OV 

ev 

15 
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δος πέρασι. δεόντως fxérsgov τῶν ὀστῶν ἐπίφυσιν 
ἔσχε, κυρτὴν μὲν xal περιφερῆ τἀκτός, κοίλην δ᾽ ἔν- 
δοϑεν. ἀλλ᾽ ἡ μὲν τῆς κερκίδος πανταχόϑεν ὀφρὺν 
ἔχει περιϑέουσαν, ὑφ" ἧς ἀκριβῶς σφίγγεται τὸ ταύτῃ 

πα πέρας τοῦ καρποῦ, ἡ δὲ τοῦ πήχεως οὐκέϑ᾽ ὁμοίως" 
ἀλλὰ τὸ μὲν ἔσω τε καὶ πρὸς τὴν κερκίδα βλέπον αὐὖ- 
τῆς τοιοῦτον, τὸ δ᾽ ἄλλο τὸ κατὰ τὸ μῆκός τε καὶ 
τὴν εὐθυωρίαν ὅλου τοῦ κώλου πέρας εἰς περιφερῆ 
χεφαλὴν τελευτᾷ, f περιβέβηκε τὺ ταύτῃ τεταγμένον 

10 ὀστοῦν τοῦ καρποῦ γληνοειδεῖ || κοιλότητι, ὥστε διττὴν 138 
εἶναι τὴν διάρθρωσιν κατὰ τὸν καρπόν, ἑτέραν μὲν 

᾿τῶν ἐμβαινόντων αὐτοῦ τοῦ καρποῦ περάτων slg τὴν 
μεταξὺ τῶν κερκίδος re καὶ πήχεως ἀποφύσεων κοιλό- 

Turo, τὴν δ᾽ ἄλλην τὴν μιχρὰν τοῦ περιλαμβάνοντος 

15 ὀστοῦ τὴν μιχρὰν ἀπόφυσιν τοῦ πήχεως. αὕτη μὲν 
οὖν ἕνεκα τῶν ἐπὶ τὸ πρηνές τὲ καὶ τὸ ὕπτιον ἐπι- 
στροφῶν τῆς χειρὸς ἐγένετο" διὰ δὲ τῆς ἄλλης τῆς 
μεγάλης ἐκτείνεταί τε καὶ κάμπτεται τὸ κατὰ τὸν καρ- 
πὸν ἄρϑρον. ἕνεχα μὲν δὴ τούτων αἱ κυρτότητες 

30 ἐγένοντο τῶν πήχεώς τε καὶ κερκίδος περάτων. χρῆ- 
ται δ᾽ αὐταῖς καὶ πρὸς ἄλλο τι χρηστὸν ἡ φύσις, 
ὥσπερ εἴωϑε πολλάκις τῷ δι᾽ ἕτερόν τι γεγονότι συγ- 
χρῆσϑαι καὶ πρὸς ἄλλα: τὰς γὰρ τῶν κινούντων τοὺς 

δακτύλους τενόντων κεφαλὰς εἰς τὴν μεταξὺ τῶν ἐξο- 

30 χῶν τούτων κοιλύτητα κατέϑετο, φρουρὰν ἀσφαλῆ 

3 ἔσχε om. U|| 6 ἔσω τε CU. ἔσωθεν DL | βλέπον ΟἹ, βλέ- 
zv U φέρον D | Τ τὸ mne μῆχος om. D | 9 τελευτᾷ χεφαλὴν 
DL | περιβέβηκε 01, περιβέβληκεν Ὁ περιβέβληται D || 13 αὐτῷ 
LU ἢ 18 ἐπιφύσεων DL | 16 πρανές D τὸ ante ὕπτιον om. D] 
11--18 τῆς μεγάλης τῆς ἄλλης DL | 19 δὴ codd. οτα. d V9. δ, 
συγχρῆσϑαι CL χρῆσϑαι DU | 98 καὶ om. D | τἄλλα Ὃ A8 τὸν 
CLU τὼρ D [ 98 κοιλότητας Ὁ 
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καϑάπερ τινὸς τείχους ἢ πύργου ταύτην αὐτοῖς ποιη- 

δαμένη. 
Cap. XII. Ἐπεὶ δ᾽ ἔξωϑεν μὲν ἱχανὸν ἦν ὕψος 

τῷ τοῦ πήχεως πέρατι. τὰ δ᾽ ἔνδον ταπεινὰ διὰ τὴν 
ἀπόφυσιν αὐτοῦ τὴν μικράν, ἔξωϑέν vs καὶ κάτωϑεν 

184 τεταγμένην, 1) | περιβαίνειν ἐλέγομεν ἕν τῶν κατὰ τὸν 

καρπὸν ὀστῶν. ἔϑηκέ τι κἀνταῦϑα, καϑάπερ τινὰ χά- 
ρακα, πρόμηκες ὀστοῦν ἔσω νεῦον ὀρϑόν, ὑφ᾽ οὗ τά 
T ἄλλα τὰ τῇδε φρουρεῖται καὶ μάλιστα τὸ νεῦρον 

᾿ τὸ ἀπὸ τοῦ νωτιαίου μὲν ἰόν, sig δὲ τὰ ἐντὸς τῆς 
χειρὸς διαδσπειρόμενον. ὄγδοον τοῦτο κατὰ τὸν χαρ- 

πὸν ὀστοῦν ἐστιν. ὑπὲρ οὗ τῆς εὐλόγου γενέσεως ἐν 
τοῖς ἔμπροσϑεν ἀνεβαλόμην ἐρεῖν. οὔσης δ᾽ ἀκριβοῦς 

τῆς ἁρμονίας τοῖς κατὰ τὸν καρπὸν ὀστοῖς ἅπασιν 

ἀποροῦσα χώρας ἡ φύσις, ἐν 1] τὸ προειρημένον ὀστοῦν 

ἀσφαλῶς ἐδράσειε, πολλὰ καὶ ϑαυμαστὰ σοφίζξεται. 
πρῶτον μὲν γὰρ τὸ κάτω πέρας αὐτοῦ λεπτὸν ἀκριβῶς 
εἰργάδατο, μόνως ἂν οὕτως ἐλπίσασα χώραν τιν ἐξευ- 
ρήσειν ἐπιτήδειον, ἐν Tj καταπήξειεν αὐτό᾽ ἔπειτα δ᾽ 
εἰς ὕψος ἱκανὸν ἀναγαγοῦσα, χαῦνον ἐνταῦϑα καὶ 

χονδρῶδες ἀπειργάδατο, παραδκευάξουσα χώραν ἐπιτή- 

δειον εἷς κατάφυσιν τῷ κάμπτοντι κατὰ ταῦτα τὸν 
καρπὸν τένοντι" μείξων γὰρ ἦν οὗτός γ᾽ ἢ ὥστε συμ- 
φῦναί τινι τῶν κατὰ τὸν καρπὸν ὀστῶν ἀσφαλῶς 

δι’ οὕτως ὀλίγου χόνδρου. τούτῳ τ᾽ οὖν συνέφυσεν 

4 τῶν... περάτων U || 6 5 scripsi: ἣ CLU ἣν D || 6--- ἐν τῶ... 
ὀστῷ CU | 1 ué&nwev (sic) U || 10 μὲν ἰόν] μένον U | ἐντὸς CLU 
ἔνδον D | 18 ἀνεβαλλόμην C | 14 ἐν τοῖς DL | 18—19 τινὰ 
ἐξευρήσειν Ὁ τινὰ εὑρήσεις L εὑρήσειν D | 20 ἀνάγουσα 
2.11) } 95 κατ᾽ αὐτὰ Ὁ κατ᾽ αὐτὸν C| 28 γὰρ ἂν L | ὥστε CLU 
ὡς 23.ᾳἍ Λ΄ 24 κατὰ τὸν CLU κατ᾽ αὐτὸν D | 25 δι᾽ οὕτως CLU 
φὕσως δι᾽ D 
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αὐτὸ καὶ τὸ | λεπτὸν πέρας τὸ κάτω φέρουσα κατέθετο 136 
μεταξὺ τοῦ τε περιλαμβάνοντος τὴν μικρὰν τοῦ πήχεως 

ἀπόφυσιν ὀστοῦ καὶ αὐτῆς τῆς μεγάλης κεφαλῆς, ἣν 
δὴ καὶ κόνδυλον ὀνομάζουσιν, ἀφ᾽ ἧς καὶ ὁ μικρὸς 

s αὐχήν, ἐκ τῶν ἔξω τε καὶ κάτω μερῶν ἀποβλαστάνων, 
ἔπειτα τελευτῶν εἰς μικρὰν κεφαλήν, ἑνὶ τῶν κατὰ τὸν 

καρπὸν ὀστῶν ἐλέχϑη διαρϑροῦσϑαι. καὶ τοίνυν ὡς 

ἂν ἐπὶ σμικρᾶς πάνυ βεβηκὸς κοιλότητος τὸ χονδρῶδες 
ὀστοῦν ἐχεῖνο σφαλερὸν ἐξ ἀνάγχης ἐγένετο καὶ ῥᾳδίως 

τὸ πάντη περιτρεπόμενον. ὑμέσι δή τισιν ἰσχυροῖς ἡ 
φύσις αὐτὸ τοῖς παρακειμένοις ὀστοῖς ξυνέδησεν, ὑφ᾽ 
ὧν ἰσορρόπως ἀνϑελκόμενον ἁπάντη μένειν οὕτω μόγις 

ὀρϑὸν δύναται κατὰ τῆς ἴτυος ὀχούμενον τοῦ περιβε- 
βηκότος ὀστοῦ τὴν μικρὰν τοῦ πήχεως ἀπόφυσιν. 

5 ἐπεὶ δ᾽ εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καϑάπτων ὁ μέγας 

τένων ὃ τὸν καρπὸν κάμπτων ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἔμελλε περι- 
τρέψειν αὐτὸ καὶ καταβαλεῖν, ἑτέραν αὐτῷ τάσιν ἰσόρ- 
θοπον ἀντέταξεν, ἐκ τῶν ἀντικειμένων μερῶν ἐχφύσασα 

σύνδεσμον εἰς τὸ μετακάρπιον τελευτῶντα. καὶ οὕτως 
so ἤδη δικαίως εἰς πᾶν | μέρος ἑλκόμενον τὸ χονδρῶδες 186 

ὀστοῦν οὐδαμόσε καταπίπτει. τὰ μὲν δὴ κατὰ τὸν 
μικρὸν δάχτυλον μόρια τοῦ καρποῦ τόνδε τὸν τρόπον 
κεκόσμηται. τὰ δὲ κατὰ τὸν μέγαν. ἐπειδὴ κἀνταῦϑα 
φυλακήν τιν᾽ ἐχρὴν γενέσϑαι ϑατέρῳ τῶν ἄνωϑεν 

36 ἰόντων νεύρων, τῷ διεχπίπτοντι κατά τι πρὸς τὰ ἐχ- 
τὸς τῆς χειρός. καὶ καταφῦναι τὸν λοιπὸν τῶν καμ- 
πτόντων ἄκραν τὴν χεῖρα τενόντων, καὶ ἣν οὐδεμία 

1 post φέρουσα add. ἡ φύσις ch, om. codd, | 4 καὶ om. L | 
5 ἔξωϑεν D | 1 ἐλέχϑη CU ἐδείχϑη D Argon L (S ἂν we. SX 
τὸ δή C δέ cett. ἢ 11 περικειμένοις D | 10 αὐτοῦ OVV αὐτῖς V 
17--18 ἐντέταξεν αὐτῷ τάσιν ic. D | 25—26 τἀχκτὸς V 
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χώρα, xo«9' ἣν ἐστηρίξετο τοιοῦτον ἕτερον ὀστοῦν, 

οἷόν ἐστι τὸ κατὰ τὸν μικρὸν δάκτυλον, διὰ ταῦτα 

τοῦ πρώτου κατὰ τὸν καρπὸν ὀστοῦ προμήκη τιν᾽ 

ἀπόφυσιν εἰς τἀντὸς τῆς χειρὸς ἐποιήσατο χονδρώδη 

ve xol μανήν, sig ἣν ἐνέφυσε τὸν κάμπτοντα τένοντα 
τὴν χεῖρα. οὐ μὴν ἐπέτρεψέ ys τῇ συμφύσει ταύτῃ 
τὸ σύμπαν μόνῃ, ἀλλ᾽ ἕως τοῦ μετακαρπίου προήγαγεν 

ἀσφαλείας ἕνεκα δίκρουν ἐργασαμένη τὸν τένοντα, 

κἀνταῦϑα κατέφυδσεν εἷς τὴν ἀρχὴν τῶν προτεταγμέ- 

νῶν ὀστῶν τοῦ μέσου τε καὶ τοῦ λιχανοῦ δακτύλου. 

ὅπερ γὰρ ἐπὶ τῶν τὸ πρῶτόν τὲ καὶ τρίτον ἄρϑρον 
ἔνδοϑεν αὐτῶν κινούντων εἰργάσατο, τοῦτο κἀνταῦϑα | 

137 διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν ἐποίησεν. ἐκείνους ve ydo, ὡς 

ἂν οὐκ αὐτόϑι μόνον ἐν τῷ πρώτῳ τελευτήσειν μέλλον- 

τας, ἀλλὰ καὶ μέχρι τοῦ τρίτου προβήδεσϑαι, διὰ τῶν 
συνδέσμων συνῆψε τοῖς ὀστοῖς τοῦτον τε τὸν τένοντα, 

περὶ οὗ νῦν ὁ λόγος, ὡσαύτως οὐχ εἰς αὐτὴν τὴν 

ἀπόφυσιν, ἀλλ᾽ sig τὸν περικείμενον αὐτῇ σύνδεσμον 

ἐνέφυσεν, ἵν᾿ ἐξῇ προβαίνειν ἐπὶ πλέον αὐτῷ" οἱ γὰρ 
εἷς ὀστοῦν ἐμφυόμενοι τένοντες ἐξ ἀνάγκης αὐτόϑι 

τελευτῶσι. καὶ γὰρ δὴ καὶ ἄλλην τιν᾽ ἀπόφυσιν 
ὀστοῦ μικροῦ χονδρώδους ἡ φύσις ἐδημιούργησε. διὰ 

συνδέσμων ἰσχυρῶν συνημμένου τούτῳ τε τῷ νῦν 

εἰρημένῳ κατὰ τὸν καρπὸν ὀστῷ καὶ τῷ μετ᾽ αὐτὸ τῷ 

διαρϑρουμένῳ πρὸς τὴν πρώτην φάλαγγα τοῦ μεγάλου 

1 ἣν CU ἧς DL!  ἐστηρίξετο CL'U ἂν ἐστήρικτο D ἐστή- 
ρικτο L? | 2—8 verba μικρὸν δάκτυλον usque ad κατὰ τὸν om. U | 
4 ἐπίφυσιν L? | τἀντὸς LU παντὸς C vovvvóg D || 7 προσήγα- 
γεν D | 11 post ἄρϑρον add. δακτύλων b, om. codd. | 12 αὐτῶν 
ἔνδοθεν DL | 18 ἐκείνοις Ὁ || 18 ve LU δὲ CD | 19 πλεῖον DL | 

21 zer om. U | ἀπόφυσιν CU ἐπίφ. DL || 28 ἰσχυρῶς U || 24 μετὰ 
ζαῦζχω U 
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δαχτύλου, χάριν τοῦ κἀνταῦϑα καϑάψαι ϑάτερον u£- 

θοὸς τοῦ τένοντος, ὑφ᾽ οὗ τόν τε μέγαν δάκτυλον ἔφα- 
μὲν κινεῖσθαι καὶ τὸν χαρπόν. ἕνατόν τις τοῦτο 
δύναται κατὰ τὸν καρπὸν ἀριϑμεῖν ὀστοῦν, ἀλλ᾽ οὐκ 

νυ ἠρίϑμηται πρὸς τῶν ἀνατομικχῶν, ὥσπερ οὐδ᾽ ἄλλο 
τῶν σησαμοειδῶν καλουμένων οὐδέν, ἃ πολλοῖς τῶν 
κατὰ χεῖρίς τε καὶ πόδας ἄρϑρων ἡ φύσις ἐξ ἐπιμέ- 

τροῦυ περιτίϑησιν ἀσφαλείας ἕνεκα. οἱ δὲ λοιποὶ | δύο 138 
τῶν τὸν καρπὸν κινούντων τενόντων πλατυνόμενοι 

ἴὸ καϑάπτουσιν ὃ μὲν εἷς τὸ πρὸ τοῦ λιχανοῦ τε καὶ 

.TOU μέσου μετακώρπιον, ὁ δ᾽ εἰς τὸ πρὸ τοῦ μιχροῦ, 

καϑότι καὶ πρόσϑεν εἴρηται. ἀλλὰ τούτων γ᾽ οὐδέτε- 
ρος οὔτ᾽ ἀποφύσεως οὔτ᾽ ἐπιφύσεως οὔτ᾽ ἄλλου τινὸς 
ἔξωϑεν ὀστοῦ γενέσεως ἐδεήθη περιττῆς, ἀλλ᾽ ἤρκεσεν 

τὸ αὐτοῖς διὰ τοῦ χόνδρου μόνου ξυμφῦναι τοῖς ὀστοῖς. 

ὡς ἂν αὐτοῖς τὲ μικροτέροις οὖσι καὶ κινήσεις ἀσϑε- 
Ψψεστέρας πεπιστευμένοις. σχεδὸν εἴρηταί μοι πάντα 

τὰ ἐπικαιρότατα περὶ τῆς ἄκρας χειρός" εἶ γάρ τι καὶ 
παραλέλειπται σμικρόν, ἑτοίμως ἄν τις, ὡς ἔφην, 

30 ἐξευρίσκοι τοῦτο ϑεασώμενος μόνον αὐτοῦ τοῦ μορίου 

τὴν κατασκευήν. οἷον καὶ ὅτι τῶν τεττάρων τενόντων 
ἐχτεινόντων τε καὶ καμπτόντων τὸν καρπὸν οἱ μὲν 
ἔξωϑεν σαφῶς ὁρῶνται λοξοί, καὶ καϑήκουσιν ὃ μὲν 
εἷς τἀκτὸς μᾶλλον μέρη τῆς πρὸ τοῦ μικροῦ δακτύλου 

mw» φάλαγγος, ὃ δ᾽ slg τἀντὸς τῆς πρὸ τοῦ μεγάλου, ἤδη 

δὲ καὶ οἱ ἔνδον αὐτοῦ λοξύτεροί πώς εἶσιν, ἂν ἀκρι- 
βῶς ἐπισχοπῆται τιρ, καὶ ὡς | τοῦτ᾽ ἐγένετο χρησίμως, 189 

1—2 ϑάτερον μέρος CL'U ϑατέρῳ μέρει DL* | $ ἄλλο OLU 
ἄλλων D | T τὰς χεῖρας CDL [eo αὐτοῦ om. V | 99 τῶν 
ἐκτεινόνεων L| 94 E πρὸς L'U | 25 ἱσταντὸς V | 9A iwwo- 
ποῖτο D ἐπισχσποῖ ti 
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ἵνα μὴ μόνον ἐχτείνωσί vs καὶ κάμπτωσιν. ἀλλὰ καὶ 

περιάγωσιν εἷς τὰ πλάγια τὴν χεῖρα. περὶ μὲν δὴ 
τούτων ἱκανὰ καὶ ταῦτα. | 

Cap. XIII Περὶ δὲ ϑέσεως καὶ διαπλάδεως τῆς 
κερκίδος ἑξῆς ἂν εἴη ῥδητέον᾽ ἐν ταὐτῷ δὲ καὶ περὶ 

πήχεως εἰρήσεται. ἡ μὲν δὴ ϑέσις αὐτῆς εὐλόγως 
λοξὴ γέγονε, καϑότι καὶ ἡ τοῦ πήχεως εὐθεῖα. κατὰ 

γὰρ τὴν φύσιν ἑκατέρας τῆς κινήσεως ἐχρῆν εἶναι 
καὶ τὴν ϑέσιν ἑκατέρου τῶν ὀστῶν. ἀλλ᾽ ἡ μὲν κατ᾽ 

ἔχτασίν τὲ καὶ κάμψιν κίνησις τοῦ κώλου κατὰ τὸ 

μῆκος αὐτοῦ γίγνεται, ἡ δ᾽ ἐπὶ τὸ πρηνὲς καὶ τὸ 
ὕπτιον εἷς τὰ πλάγια. ταῦτ᾽ ἄρα λοξὴ μὲν ἡ κερκίς, 

εὐθὺς δ᾽ ὁ πῆχύς ἐστιν Ó μὲν γὰρ ταῖς ἐκτάσεσί τε 
καὶ κάμψεσιν, ἡ δὲ ταῖς sig τὰ πλάγια περιστροφαῖς 
ὑπηρετεῖ. διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ πρὸς τὸν βραχίονα 

διάρϑρωσις ἑκατέρῳ τῶν ὀστῶν ἀνόμοιος ἐγένετο. 
ἀλλὰ περὶ μὲν ἐκείνης ὀλίγον ὕστερον εἰρήσεται. ἡ δὲ 

ϑέσις ἡ τῆς κερκίδος ὅτι μὲν λοξή, καὶ δὴ λέλεκται. 
διὰ τί δέ, διττῆς οὔσης ἐν ἅπασι τῆς λοξῆς ϑέσεοως, 

140 ἤτοι || γὰρ ἔσωϑεν ἀρχομένη τελευτᾷ πρὸς τοὐκτὸς 1| 
ἔμπαλιν ἔξωϑεν μὲν ἄρχεται. τελευτᾷ δ᾽ εἴσω. τὴν 
ἑτέραν αὐτῶν τὴν δευτέραν εἰρημένην ἐπὶ τῆς κερκίδος 
ἡ φύσις προείλετο, νῦν εἰρήσεται. τῶν ὅλης τῆς χει- 

ρὺς εἷς τὰ πλάγια κινήσεων εἴρηται καὶ πρόσϑεν ὡς 

αἱ μὲν ἐπὶ τὸ ὕπτιον εἰς ἐλάττους ἐνεργείας. αἱ δ᾽ 
ἐπὶ τὸ πρηνὲς sig πολὺ πλείους τε καὶ ἀναγκαιοτέρας 

92 τὸ πλάγιον D || 8 καὶ om. U cf. Theophil. I 18 || 8 τῆς 
κινήσεως Ὁ τῶν κινήσεων cett. | 11 πρανὲς DL | 12 εἰς] 
ἐπὶ DL || 18 ἑκατέρῳ Ὁ ἑκάτερον C ἑκατέρων DL | 19 διὰ τί L 
dzózz celL | 91 εἴσω CU ἔσωϑεν D ἔσω L || 28 προεῖλεν τοίνυν U 

post zoosíAero add. διὰ ví δὲ προείλετο CL ( 24 εἴρηται δὲ 
ΖΩ͂. 
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εἰσὶ χρησταί. διὰ τοῦτ᾽ οὖν καὶ τὴν τῆς κερκίδος 
ϑέσιν ἑτοιμοτέραν ὑπακούειν ταῖς ἐπὶ τὸ πρηνὲς κινή- 
σεσιν ἡ φύσις ἀπειργάσατο. τὸ μὲν ἄνω πέρας αὐτῆς 

ἐπὶ τὴν ἔξω κεφαλὴν τοῦ βραχίονος ἀγαγοῦσα, τὸ 
π κάτω δ᾽ ἐπὶ τὸν μέγαν ἐκτείνασα δάκτυλον. ἐναντίως 
δ᾽ εἴπερ ἔσχε, δᾶον ἂν ἐπὶ τὸ ὕπτιον ἢ ἐπὶ τὸ πρηνὲς 
ἐχινεῖτο" τῇ μὲν γὰρ νῦν οὔσῃ ϑέσει τὸ πρηνὲς σχῆμα 
πλησιαίτερον, τῇ δ᾽ ἐναντίᾳ τὸ ὕπτιον ἐπὶ δὲ τὸ πλη- 
σίον ἑτοιμοτέρα τε καὶ δάων ἅπασι τοῖς κινουμένοις 

τὸ ἡ φορά, ὥσπερ ἡ ἐπὶ τὰ πύρρω χαλεπωτέρα. διὰ 
ταῦτα μὲν δὴ λοξή vs καὶ ὡδί πως λοξή. διὰ τί δ᾽ 
ἐπίκειται τῷ πήχει; ὅτι μακρότερος αὐτῆς ἐκεῖνος, καὶ 
τὸ πλεῖστον τῆς πρὸς τὸν βραὶ χίονα διαρϑρώσεως τ41 
αὐτὸς ἐπέχει" εὔλογον δ᾽ ἦν ὀχεῖσϑαι τὸ βραχύτερον 

15 ὑστοῦν ἐπὶ τοῦ μαχροτέρου. διὰ τί δ᾽ ἀμφοτέρων τὰ 

μὲν ἐν τῷ μέσῳ λεπτότερα, τὰ δὲ κατ᾽ ἀγκῶνά τε καὶ 
καρπὸν παχύτερα; διότι τὰ μὲν ἐχρῆν τοῖς μυσὶ χώραν 
παρέχειν, τὰ δ᾽ ὀγκωθῆναι ταῖς ἐπιφύσεσιν" αὗται δ᾽ 
ὅτι πρὸς τὰς διαρϑρώσεις εἰσὶ χρήσιμοι, πρόσϑεν εἴρη- 

30 ται. διὰ τί δ᾽ αὐτῶν τῶν περάτων, πήχεως μὲν τὸ 
κατ᾽ ἀγχῶνα παχύτερον. κερκίδος δὲ τὸ πρὸς καρπῷ; 
ἢ ὅτι χοινὴ μὲν ἀμφοῖν ἔστιν ἡ πρὸς τὸν καρπὸν 
διάρϑρωσις, ἐν δὲ τῇ πρὸς τὸν βραχίονα πλεονεκτεῖν 
ἀναγκαῖον ἣν τὸν πῆχυν εἰς τοσοῦτον τῆς κερκίδος, 

30 εἷς ὅσον πὲρ ἡ διάρϑρωσις αὐτοῦ χρησιμωτέρα ταῖς 

ὅλης τῆς χειρὸς ἐνεργείαις ὑπάρχει; 
Cap. XIV. Ἐπεὶ δὲ καὶ περὶ τῆς ϑέσεώς τε καὶ 

4 ἔξωϑεν C | ἀγαγοῦσα CU ἀναγοῦσα 1, ἄγουσα D | 5 ἐκτεί- 
move D | 6 ἐπὶ post ἣ om. U ἢ 7 οὔσῃ om. D | 19 ἐπίνενν- 
ται U J 14 ἦν om. CU | βραχύτατον D | 15 μειχροτάτου WV 
21 rà xepmo C| 96 ὅλης scripsi: ὕλαις codd, 
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διαπλάσεως οὐ μόνον κερχέδος, ἀλλὰ xal πήχεως 
αὐτάρκως εἴρηται, λείποιτ᾽ ἂν ἔτι περὶ τῆς πρὸς τὸν 
βραχίονα διαρϑρώσεως αὐτῶν εἰπεῖν. εἰσὶ δή τινὲς 

142 ἀποφύσεις ἐνταῦϑα τοῦ πήχεως διτταί, κυρταὶ μὲν 
ἔξωϑεν. ἔσωθεν δὲ κοῖλαι, μία μὲν ἐκ τῶν ὄπισϑέν s 
τε χαὶ κάτωθεν αὐτοῦ μερῶν, ἥπερ δὴ καὶ μείξων 

ἐστίν, ἑτέρα δ᾽ ἐκ τῶν ἄνωϑέν vs καὶ πρόσϑεν, ἐλάτ- 

τῶν ἐκείνης συχνῷ. ἐστραμμένων δ᾽ sig ἀλλήλας τῶν 
ἐν αὐταῖς κοιλοτήτων μία μεγάλη γίγνεται κοιλότης 

ἐξ ἀμφοῖν ἐοικυῖα τῷ σῖγμα γράμματι. ἀτὰρ οὖν καὶ τὸ 

ὀνομάξουσι τὰς ἀποφύδεις ταύτας κοινῇ μὲν ἀμφοτέ- 
ρας κορώνας τε xci κορωνά, διότι περιφερεῖς εἶσιν, 

οὕτω ϑέμενοι τοὔνομα, ἰδίᾳ δὲ τὴν ὄπισϑεν τὴν μεί- 

Cove, καϑότι καὶ πρόσϑεν εἴπομεν, 43ϑηναῖοι μὲν ὠλέ- 
κρανον, Ἱπποχράτης δ᾽ ἀγχῶνα. τὸ μὲν δὴ τοῦ πή- τὸ 

χεῶς ταύτῃ πέρας ὧδ᾽ ἔχει διαπλάσεως. 

Cap. NV. Τὸ δὲ τοῦ βραχίονος ὧδε. κατὰ τὰ 
πλάγια μέρη τῆς κεφαλῆς ἐπίφυσιν ἔχει, τὴν μὲν ἔξω. 
τὴν δ᾽ ἔνδον ὧν μεταξὺ χοιλότης τίς ἐστι λεία τε 
καὶ περιφερής, ταῖς κατὰ τὰς τροχιλίας καλουμένας 0 

ἐοικυῖα. περὶ ἣν αἱ τοῦ πήχεως κινοῦνται κορῶναι. 

148 οἷ δ᾽ αὐτὴ τελευτᾷ, καϑ᾽ || ἑκάτερα βαϑμίδες εἰσίν — 

οὕτω γὰρ “Ἱπποκράτης ὀνομάξει τὰς τοῦ βραχίονος 
κοιλότητας --- εἷς ἃς ἐκτεινόντων τε καὶ καμπτόντων 

ὅλας τὰς χεῖρας ἐγκαταβαίνουσιν αἱ τοῦ πήχεως κορῶ- 35 

ναι. καὶ ὅρος γ᾽ εἰσὶν αὗται τῆς τελείας ἐκτάσεώς 

τε καὶ κάμψεως. καὶ διὰ τοῦτο πρὸς τῆς φύσεως ἐγέ- 

vovro τοιαῦταί τε καὶ τηλικαῦται καὶ κατὰ τοῦτο 

2 ἔτι] ἔτι καὶ D | πρὸς om. CU 6 τε om. D || 8 συχνῶς 
CLU συχνῶν D | 10 οὖν om. D | 16 τὸ ταύτης Ὁ | 18 ἀπόφυ- 
e ΟἿ 20 καλουμέναις D | 26 τελείας CLU τελευταίας Ὁ 
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μάλιστα τοῦ βραχίονος τὴν 9écw ἔχουσαι. ὅταν μὲν 
γὰρ τὸ πρόσϑιον χορωνὸν ἐξηγῆται τῆς κινήσεως, ἐπὶ 
ταῦτα καὶ ὁ πῆχυς ὅλος περιάγεται καὶ κάμπτεται ἡ χείρ" 

ἡ γὰρ ἐπὶ τὰ ἔσω τοῦ πήχεως κίνησις τὴν κάμψιν αὐτῆς 
5 ἐργάξεται" εἰ δ᾽ ἐπὶ ϑάτερα περιάγεται ὃ πῆχυς — 
γίγνεται δὲ τοῦτο, ὅταν ἡ ὀπίσϑιος κορώνη τοῦ πήχεως 

τῆς κινήσεως ἐξηγῆται --- ἐχτείνεται τηνικαῦϑ'᾽ ἡ χείρ. 

εἷς ὅσον μὲν οὖν ἀκωλύτως περὶ τὰ κυρτὰ τοῦ βρα- 
χίονος αἱ κορῶναι τοῦ πήχεως περιφέρονται, κάμπτει 

τὸ μὲν ἡ ἐμπρόσϑιος ὅλην τὴν διάρϑρωσιν, ἐκτείνει δ᾽ 
ἡ ὄπισϑεν. ὅταν δ᾽ ἐπὶ τὰς βαϑμίδας ἐξικόμεναι κατ᾽ 
αὐτῶν ἐδρασϑῶσιν, ἴσχονταί τε τοῦ πρόσω καὶ τῆς 

χινήσεως αὐτῶν ἑκατέρας οὗτός ἐστιν ὁ ὅρος. εἰ δέ 

7ε || μηδ᾽ ὅλως ἐγεγόνεσαν αἱ βαϑμίδες ἢ εἰ μείξους 144. 
τὸ ἢ ἐλάττους τῶν νῦν οὐσῶν. εἰς πολλὰς ἂν ἐνεργείας 

ul χεῖρες ἐβλάπτοντο. μηδ᾽ ὅλως μὲν γὰρ γενομένων» 
ἔκτασίς τ᾿ ἂν ἔπασα καὶ κάμψις ἀπωλώλει τελέως, 
προσπιπτόντων ταῖς κορώναις τοῦ πήχεως τῶν χυρτῶν 

τοῦ βραχίονος" ἐλαττόνων δ᾽ ἢ νῦν εἶσι γενομένων» 

x0 εἷς τοσοῦτον ἐχωλύετ᾽ ἂν ἡ τελέα τῆς χειρὸς ἔχτασίς 

TE χαὶ κάμψις, εἰς ὅσον ϑᾶττον τοῦ δέοντος ἔφϑανον 

ἀπαντᾶν ταῖς κορώναις αἵ βαϑμίδες. ὅτι δ᾽, εἰ καὶ 

μείζους ἢ νῦν εἰσιν ἐγεγόνεσαν ἢ εἰ καὶ τελέως διε- 
τέτρητο τὸ τοῦ βραχίονος ὀστοῦν, ἀνεκλᾶτ᾽ ἂν οὕτως 

m ὁ πῆχυς εἰς τοὐπίσω τῆς τελέας ἐκτάσεως ἐπέκεινα, 

παντί που δῆλον. ἀλλ᾽ εἰ τοῦτο, τῶν βιαίων τε καὶ 

3 πρόσϑεν CL | 5 τὰ ϑάτερα Ὁ | 6 ὅταν] ἂν U | 6—7 r.x. 
τοῦ πήχ. Ὁ τῆς v. π. κινήσεως D | 10 πρόσϑιος L | 18 ἑκατέ- 
gw ῬΊ ὁ om. DL | 14 ἐγεγόνεισαν ODL, item 93 Yo ἂν ow. 

1} 16 ated 1 30 τελεία D | 21 ϑᾶττον sers. Süs- 
eor DL! vr CL*U | 58 εἶσιν om. Ὁ | ἢ εἰ CU. εἴ ow. V 
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σφοδρῶν ἔργων, ἐν οἷς τῆς χειρὸς ἀκριβῶς ἐκτεταμένης 
χρήξομεν, οὐδὲν ἂν οἷοί v ἦμεν ἐπιτελεῖν ἰσχυρῶς" 
ἀστήρικτός τε γὰρ οὕτω καὶ χαλαρὰ παντελῶς ἡ τοῦ 
πήχεως ὀπίσϑιος κορώνη μένουσα ῥαδίως ἂν ἀπὸ τῆς 

τοῦ βοαχίονος κυρτότητος ὠλίσϑανεν ἔβλαπτέ τ᾽ ἂν : 
εἷς τοσοῦτον τὴν ῥώμην τῆς ἐνεργείας. εἰς ὅσον καὶ 

αὐτὴ μετέπιπτεν. ἀλλ᾽ ὡς νῦν ἔχουσιν αἱ βαϑμίδες | 
145 μεγέϑους., ἀκριβοῦται μὲν ἡ ἔκτασις ὅλης τῆς χειρός, 

ἀκριβοῦται δὲ καὶ ἡ κάμψις, ὡς μηδὲν μήϑ᾽ ὑπερβάλ- 
Aew μήτ᾽ ἐλλείπειν. ὅτι δὲ καὶ τὸ σχῆμα τῶν βαϑμί- τι 
δων ἐξωμοίωται ταῖς ἐμβησομέναις κορώναις τοῦ βελ- 
τίονος ἕνεκα, πάρεστι καὶ τοῦτο τῷ βουλομένῳ σκοπεῖν. 

ἄμεινον γὰρ ἦν δήπου σφίγγεσθϑαι τὰς ἐξοχὰς ὑπὸ 

τῶν κοιλοτήτων ἀκριβῶς πανταχόϑεν. ὡς μηδεμίαν 

ἀπολείπεσϑαι μεταξὺ χώραν κενήν. τοῦτο δ᾽ οὐχ οἷόν 15 

v ἦν ἄλλως γενέσϑαι κάλλιον ἢ ὡς νῦν ἔχει. τῶν 
βαϑμίδων ἑχατέρας ἀρχομένης μὲν ἀπὸ πλατυτέρου 

τοῦ ἄνω χείλους. τελευτώσης δ᾽ εἰς βραχὺ κομιδῇ τὸ 

κάτω πέρας. ἀλλὰ καὶ τὸ κατ᾽ ὀλίγον αὐτὰς στενοῦ- 
σϑαι ταῖς ἐμβησομέναις κορώναις ἀνάλογον, ὡς μήτε τι 530 
στενοχωρεῖσϑαι μόριον αὐτῶν μήτε χαλαρὸν εἶναι καὶ 

ἀστήρικτον, οὐδ᾽ αὐτὸ δήπου μικρᾶς ἔχεται προνοίας. 

ὅτι δὲ καὶ τὸ ταύτῃ ταχϑῆναι τὰς κοιλότητας. Tj τοῦ 

πήχεως ἔμελλεν ἀφίξεσθαι τὰ κορωνὰ κατὰ τὰς τελέας 
ἐκτάσεις τὲ καὶ κάμψεις, τὸ τεχνικὸν τῆς ϑέσεως αὖ- 

τῶν ἐνδείκνυται, παντί που καὶ τοῦτο πρόδηλον. ὅταν 

to [^ 

1 ἐκτεταμένης ἀκριβῶς D | 4 ἂν om. U || 5 ὀλέσϑανεν LU 
ὠλίσϑαινεν cett. | 10 καὶ om. DL| 11 ἐκβησομέναις Ὁ || 18 γὰρ 
à» ἦν L | 16 ἀπολιπέσθαι L | 11 τοῦ ante πλατυτέρου 

add. D | 19—20 στενοῦσϑαι CL*U στενοχωρεῖσϑαι DL! || 
274—260 τε post τελέας colloc. D || 96 9éosog| φύσεως i 
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γὰρ μήτ᾽ ἐν ἄλλῳ τινὶ | μέρει τοῦ πήχεως εὑρεῖν T1460 
κοιλότητα μηδεμίαν ἑκατέρα τε τῶν εὑρισκομένων μὴ 
μάτην μηδ᾽ ὡς ἔτυχεν, ἀλλ᾽ ὡς ἐν ἐπικαίρῳ φαίνηται 
τεταγμένη, πῶς οὐκ ἄν τις ἕνεχα τοῦ βελτίονος αὐτὰς 

s φαίη γεγονέναι; πρὸς γὰρ αὖ τῇ ϑέσει καὶ τὸ μέγεϑος 
αὐτῶν καὶ τὸ σχῆμα καὶ ἡ σύμπασα φύσις οὕτως ἔχει 
χρηστῶς 9' ἅμα καὶ ἀκριβῶς εἰς τὰς ἐνεργείας τῆς 
χειρός, ὡς, εἰ καὶ βραχύ τις ὑπαλλάξειε, πηρὸν ταύτῃ 
γενέσϑαι τὸ χῶλον. ὅτι δὲ καὶ τὰ κορωνὰ τοῦ πή- 

τὸ χεῶς παγχάλως ἔχει κατασκευῆς, ἐνθένδ᾽ ἂν μάλιστα 
μάϑοις, εἰ λογίσαιο, βραχυτέρων αὐτῶν ἢ καὶ μακρο- 
τέρων γενομένων ἢ λοξοτέρων ἢ εὐθυτέρων i| στενο- 
τέρων ἢ πλατυτέρων ἢ ὁπωσοῦν ἄλλως μετακοσμη- 
ϑέντων, slg ὅσον ἀναγκαῖον ἔσται βλάπτεσθαι τὰς 

as ἐνεργείας τῆς ὕλης χειρός. εἰ γοῦν xa9' ὑπόϑεσιν 
μακρότερα τῶν ὄντων γίγνοιτο, παντί που δῆλον, ὡς 
πρωϊαίτερον ἐμπίπτοντα τῷ βραχίονι κωλύσουσί τι 
τῆς τελέας ἐχτάσεώς τὲ καὶ κάμψεως. εἰ δ᾽ αὖ μικρό- 
τερα, τὸ μέν || πού τι καὶ ὃ πῆχυς ἀνακλασϑήσεταί vs14T 

30 καὶ χαμφϑήσεται πρὸς τοὐπίσω, τὸ δέ τι καὶ τῆς ἀσφα- 
λείας ἀφαιρεϑήσεται τῆς xc«9' ὅλην τὴν διάρϑρωσιν, 
ὥστε καὶ ῥᾳδίως ἐκπίπτειν τὸν βραχίονα τοῦ πήχεως, 

ἐν μὲν ταῖς κάμψεσιν ὑπερβαίνοντα τὴν ὀπίσϑιον ἀπό- 
φύσιν, ἐν δὲ ταῖς ἐχτάσεσι τὴν πρόσϑιον. ἀλλ εἰ καὶ 

8 μήϑ᾽ D| 4—5 τις φαίη αὐτὰ τοῦ βελτίονος ἕνεκα (om. Ὁ) 
γεγονέναι CU | 6 καὶ ante ἡ om. D | 10 πάντη καλῶς O πάντα 
5. U [ 10 μάλιστα om. OU μάϑοις μάλιστα L 13 post εὐθυτέρων 
add. 1] κοιλοτέρων D ij κυρτοτέρων ἢ στρογγυλωτέρων add. ch | 18 7j 
πλατυτέρων jj στενοτέρων U | ὁπωσοῦν C Use ἂν Ὁ ] 14 ἔσται U. 
ἔστι ceti. | 16 γίγνοιτο U γίνοιτο Ὁ γεγένηταν V. Ἰένοντο ὍΝ 
17 χολούωσι 1, || 18 τελείας C || 19 ἀνακλάσεται Ὁ" (eve 

vac C | 21 ἀφαιρήσεται D | 33 χαὶ om. U 
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στρογγυλώτερα τῶν νῦν ὄντων ἢ εὐθύτερα γένοιτο, 

τὴν μεταξὺ τῶν τοῦ βραχίονος κονδύλων κοιλότητα 

τὴν περιφερῇ χαλαρὰν ἀναγκαῖον ἀποδειχϑῆναι πολ- 

λαχόϑι καὶ μηκέϑ᾽ ὁμοίως, ὡς νῦν, ὁμιλεῖν ἐν χρῶ 
πάντη τοῖς κορωνοῖς, ὥσπερ, εἰ καὶ στενότερα γένοιτο, 

κατὰ πλατυτέρας ὀχούμενα τῆς μέσης" ἐν τῷ βραχίονι 

χώρας αὐτὰ πάλιν ἔσται χαλαρά, καὶ οἷον ἐννηχόμενα 

παραφέροιτ᾽ ἂν εἷς τὰ πλάγια πολλάκις. ὡς διαστρέ- 
φεσϑαί vs τοῦ παντὸς πήχεως τὴν κατ᾽ εὐθὺ κίνησιν 
ἀνερματίστους τε καὶ ἀστηρίκτους καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἀσϑε- 
νεῖς τὰς τῆς χειρὸς ὅλης ἐνεργείας ἀποτελεῖσϑαι. 

ὥσπερ, εἰ καὶ πλατύτερα τῆς μέσης τοῦ βραχίονος 

ἐγεγένητο χώρας. οὐκ ἂν οὐδ᾽ ἐμβαίνειν εἰς αὐτὴν 
οἷά v ἦν, ἀλλ᾽ ἐπὶ ταῖς ἴτυσιν ἂν οὕτω τῶν κεφαλῶν 

148 ὠχεῖτο μετέωρα᾽ νυνὶ δ᾽, ἴσου || τοῦ πλάτους αὐτῶν 
ἀκριβῶς ὑπάρχοντος τῇ τροχιλώδει χώρᾳ τοῦ βραχίο- 

voc, σφίγγεται μὲν ἑκατέρωϑεν ὑπὸ τῶν κονδύλων 
ἑκάτερον αὐτῶν ἀσφαλῶς, παρεγκλῖναι δ᾽ εἷς τὸ πλά- 
γιον οὐδαμόσε δύναται, καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἀσφαλής τε ἅμα 
καὶ χρηστὴ ταῖς ἐνεργείαις ἡ διάρϑοωσις ἐγένετο. 

τῶν ὃὲ τοῦ βραχίονος κεφαλῶν ἡ uiv ἔξωϑεν ἡ μι- 
κροτέρα τῆς πρὸς τὴν κερκίδα διαρϑρώσεως ἕνεκα γέ- 

γονεν, ἡ δ᾽ ἔσωϑεν ἡ μείξων οὐδὲν ὀστοῦν ἔχει συν- 
ταττόμενον ἑαυτῇ. διὸ καὶ προπετής ἐστιν εἷς τἀντὸς τῆς 

χειρὸς καὶ γυμνὴ καὶ ἄσαρκος φαίνεται βλέπουσί τε 

ἅμα καὶ ἁπτομένοις. ἀλλὰ περὶ μὲν ταύτης οἰκειότε- 

2 τῶν om. CDU || 35—4 πολλαχόϑεν D | 4---ὅ γρωτὶ παντὶ ch | 
6 ταῖς κορώναις CD || 7 αὐτὰ] πάντα U | 8 περιφέροιτο D || 
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4óe D | re om. D || 24 εἰς τἀντὸς CLU ἐντὸς Ὁ 

«ΝΣ»... 

1 Q 

οι 



IIEPI XPEIAZ MOPION II, 15. 109 

φος ὃ λόγος τῇ τῶν ἀγγείων ἐξηγήσει τῶν καϑ᾽ ὅλον 
τὸ σῶμα πεφυκύτων, οὐκ ἀρτηριῶν μόνον 3| φλεβῶν, 
ἀλλὰ καὶ νεύρων ἐπ᾽ αὐταῖς. ἔγνωκα γὰρ ἰδίᾳ περὶ 
πάντων ἅμα διελθεῖν ἐπὶ προήκοντι τῷ λόγῳ, ὥστε 

5. καὶ περὶ τῆς ἔνδον κεφαλῆς τοῦ βραχίονος ἐν ἐκείνοις 

εἰρήσεται. καὶ γὰρ οὖν καὶ γέγονε τῆς ἐκείνων ἀσφα- 
λείας ἕνεκα" χρῆται δ᾽ ἐξ ἐπιμέτρου καὶ ταύτῃ πρὸς 

ἕτερόν τι χρηστὸν ἡ φύσις ἀνάπτουσα τῶν xev εὐθὺ 
κειμένων αὐτῇ μυῶν | τῶν ἐντὸς τοῦ πήχεως ἐνταυϑοῖ 149 

τὸ τὰς χεφαλάς. περὶ δὲ τῆς ἐκτὸς ἐν τῷδε τῷ λόγῳ 

ῥητέον, ὡς ἡ κερκὶς αὐτῇ περιβέβηκε γληνοειδεῖ κοι- 

λότητι, τὰς ἐπιστρυφὰς τῆς ὅλης χειρὸς οἱακίξουσα" 

καὶ μὲν δὴ καὶ ὡς σύνδεσμοί τινες ὑμενώδεις ἰσχυροί, 

κατὰ τὰς τῶν ἐπιφύσεων χώρας ἀνίσχοντερ, συνά- 
315 πτουσί τε καὶ σφίγγουσι κυκλοτερῶς περικείμενοι τὴν 

διάρϑρωσιν ὅλην, ὡς μήτ᾽ ἐχπίπτειν ῥᾳδίως τὴν κεφα- 
λὴν τοῦ βραχίονος ἐκ τῆς ὑποχειμένης κοιλότητος, 

καίτοι γ᾽ ἐπιπολαίου τε καὶ ἀβαϑοῦς ὑπαρχούσης, μήτ᾽ 
ἐμποδίξεσϑαί τι πρὸς τὰς ἐνεργείας" ἡ γὰρ δὴ τῶν 

30 συνδέσμων οὐσία τοῖς ἕλκουσι συνεχτείνεσϑαι μέχρι 
πλείστου πεφυχυῖα πρὸς οὐδεμίαν ἀντιλέγει κίνησιν. 

ἡ δ᾽ αὐτὴ φύσις τε καὶ χρεία τῶν συνδέσμων ἐστὶ 
xul περὶ τὰς ἄλλας ἁπάσας διαρϑρώσεις" οὐδεμία γὰρ 

αὐτῶν ἄμοιρός ἐστι τὸ πάμπαν συνδέσμων, ἀλλ᾽ ἤτοι 

35 πλειόνων τε καὶ ἰσχυροτέρων ἢ ἐλαττόνων τε καὶ ἀσϑε- 
Ψψεστέρων, ἅπασαι δ᾽ οὖν μετειλήφασιν, οὐδ᾽ αὐτὸ 
τοῦτο τῆς φύσεως ὡς ἔτυχεν ἐργαζομένης, ἀλλ᾽ εἰς 

8 ἔγνων U | 4 διελϑεῖν ἅμα Ὁ | 8 ἀνακάμπτουσα ΟἿ ἀνά- 
swrovow DL, flectens N | 11 αὕτη U αὐτῶν C | περιβέβιπμις ὍΛ, 
περιβέβληται Ὁ} 18 σύνδεσμοι --- κοιλότητος exc. Vneopw. VVS V 
16--17 τὴν κεφαλὴν ῥᾳδ. L| 19 τι om. DL] 26 δ᾽ obv Ἰοῦν V 
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ὅσον χρήξει φρουρεῖσϑαί τε βεβαίως ἡ διάρϑρωσις 

150 κι᾿ νεῖσϑαί v^ ἀκωλύτως, sig τοσοῦτον καὶ τὴν ἰσχὺν 
αὐτῶν καὶ τὸ πλῆϑος προαγούσης" οὔτε γὰρ ἐνδεὲς 

οὐδὲν οὔτε περιττὸν καὶ μάταιον ἐργάξεσϑαι φιλεῖ. 
ταῦτ᾽ ἄρα καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἄρϑροις καὶ τῷ 

κατὰ τὴν κερκίδα, περὶ οὗ νῦν ὁ λόγος, οὐχ ἥκιστα 
τῶν ἄλλων ἱκανοὺς συνδέσμους περιέφυσε, τῇ χρείᾳ 
μετρήσασα τό vs πλῆϑος αὐτῶν καὶ τὸ πάχος. οὕτω 

δὲ καὶ τῇ τοῦ πήχεως πρὸς τὸν βραχίονα διαρϑροώδει 

συνδέσμους ἰσχυροὺς περιέφυσε. καίτοι γ᾽ ἀσφαλῶς 

ἐχούσῃ, τὴν σφοδρότητα τῶν κατ᾽ αὐτὸν κινήσεων εὐ- 
λαβηϑεῖσα, καὶ αὐτὴν δὲ τὴν κερκίδα τῷ πήχει συνῆψε 

x«9' ἑκάτερον τῶν περάτων εὐρώστοις συνδέσμοις. 
ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς κατὰ τὸν ἀγκῶνα διαρϑρώσεως 
ἀρκεῖ καὶ ταῦτα. περὶ δὲ τῶν ὑπολοίπων τῆ: ὅλης 
χειρὸς μορίων ἑξῆς ῥητέον. 

Cap. XVI. Ὑπόλοιπα δ᾽ ἐστὶ τὰ κατὰ τὸν βρα- 

χίονα, τέτταρες μὲν μύες, ὀστοῦν δ᾽ ἕν᾽ ὑπὲρ γὰρ τῶν 
νεύρων τῶν τῇδε καὶ τῶν ἀρτηριῶν τὲ καὶ τῶν φλε- 

βῶν ὡσαύτως, ὅταν ὑπὲρ πάντων τῶν ἀγγείων τῶν : 
9 "m 

181 καϑ'΄ ὅλον τὸ σῶμα ποιῶμαι | τὸν λόγον. τηνικαῦτα 

γεγράψεται. τὸ τοίνυν ὀστοῦν τοῦ βραχίονος εὐλόγως 

ἐν μὲν τοῖς ἔξω μέρεσι κυρτότερόν ἐστιν, ἐν δὲ τοῖς 
ἔσω σιμότερον. ἄμεινον γὰρ ἦν, ὡς καὶ xcv ἀρχὰς 
εὐθὺς ἐλέγετο, πρὸς ἀλλήλας ἐστράφϑαι τὰς χεῖρας". 
εἶ δὲ τοῦτο, τὰ μὲν κοῖλα τῶν ὀστῶν εἰς ἄλληλα βλέ- 

1 χρήξει CL*U yer D | 8 προσαγούσης L! | 4 ὀφείλει C I 
8 πάχος αὐτῶν κ. τὸ πλῆϑος DL | 11 ἐχ ούσῃ CU ἐχούσῃ τῇ 
διαρϑρώσει D* in marg. || 11 αὐτὸ CU ll t? δὲ om. D || 19 τε 

om. D [| 20 ézévrov L | 22 τὸ τοίνυν cf. Theophil. I 18 | 
28 τοῖς CLU τῷ D || 24 ἂν ἦν Ὁ ἢ 26 ἐλέχϑη UV 
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m&w βέλτιον ἦν, ἀπεστράφϑαι δ᾽ αὐτῶν πρὸς τοὐχτὺς 
τὰς κυρτύτητας. εὐθὺς δ᾽ ἣ τοιαύτη κατασκευὴ καὶ 
περιλαμβάνειν τὰ κυρτὰ σώματα τοὺς βραχίονας ἐπι- 

τηδειοτέρους ἐποίησε μετὰ τοῦ καὶ χώρας τοῖς εἰς 

α ὕλας τὰς χεῖρας ἀγγείοις φερομένοις κατασκευάσαι. 
ὅτι δὲ καὶ τοῖς τὸν πῆχυν κινοῦσι μυσὶν ἄμεινον Tv 
ἐσχεπάσϑαι τὸ τοῦ βραχίονος ὀστοῦν, δεόμενόν γὲ 
προβλήματός τινος καὶ σχεπάσματος οὐ πρὸς κρύος 

καὶ ϑάλπος μόνον, ἀλλ᾽ οὐδὲν ἧττον κἀν ταῖς πρὺς 

τὸ τὰ σχληρὰ τῶν σωμάτων ὁμιλίαις, εὔδηλον οἶμαι καὶ 
τοῦϑ᾽ ὑπάρχειν. οὐ γὰρ ἱκανὸν ἣν τὸ δέρμα μόνον 
ἄνευ τῶν σαρχῶν πρὸς οὐδὲν τούτων ἀντέχειν. ὅτι 
δ᾽ αἱ σάρκες μόρια τῶν μυῶν εἶσιν, ἅπασι μὲν εἴρη- 
ται σχεδὸν roig ἀνατομιχοῖς, ὥσπερ οὖν καὶ ἡμῖν ἐν 

as τοῖς περὶ κινήσεως αὐτῶν" | οὐ μὴν οὔτε τὸν τρόπον 1τῦ5 
ἀκριβῶς τῆς πρὸς τὰ νεῦρά vt καὶ τοὺς συνδέσμους 

αὐτῶν πλοκῆς ἐμήνυσαν οὔτε τὴν χρείαν ἐξηγήσαντο. 

ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐπὶ προήχοντι τῷ λόγῳ σκεψό- 
μεθα, τὸ δ᾽ ὁμολογούμενόν τε ἅμα καὶ φαινόμενον ἐν 

30 ταῖς διαιρέσεσιν ἀρχεῖ πρός ys τὰ παρόντα, τὸ τὰς 
σάρκας ἐν τῇ τῶν μυῶν οὐσίᾳ περιέχεσϑαι. δεόμενος οὖν 
ἐσχεπάσϑαι πανταχόϑεν ὁ βραχίων σαρξίν, ἀλλὰ καὶ 

τοὺς τὸν πῆχυν κινήσοντας μῦς ἐφ᾽ ἑαυτοῦ τεταγμέ- 
vovg ἐξ ἀνάγκης ἔχειν, οὐκ ἰδίᾳ μὲν σάρκας ἀργάς, 

zs ἰδίᾳ δὲ τοὺς μῦς, ἀλλ᾽ ἐν τούτοις καὶ τὰς σάρκας. 

ἐκτήσατο. δυοῖν δ᾽ οὐσῶν τῷ πήχει κινήσεων, ἐχτά-. 
σεώς τε καὶ κάμψεως, ἀναγκαῖον ἦν ἔνδοϑεν μὲν τὸν 

5 φερομένοις ἀγγείοις k | κατασχευάσαι CU παρεσκευά-. 
σϑαι ΓΝ] 1 ye om. U | 8 σκεπάσματος CU στεγάσματος ὉὮ V 
17 ἐμήνυσων 1, ἐμνημόνευσαν ceti. | 18 προσήκοντι V ὃ νὰ--ὐ 
σχεφώμεϑα C. περισχεψώμεϑα L| 22 ταῖς σαρξὶν Ὁ ἡ δὰ Sew V 
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τῆς κάμψεως ἡγεμόνα μῦν, ἔξωϑεν δὲ τὸν τῆς ἐχτά- 

όεως τετάχϑαι. ἀλλ᾽ εἰ τοῦτο, τὰ μεταξὺ μέρη τοῦ 
βραχίονος ἅπαντα, τὰ ἄνω δηλονότι καὶ τὰ κάτω, 
γυμνὰ τελέως κατελείπετο μηδενὸς αὐτοῖς ἐπιβληϑέν- 

τος μυός. ἢ τοίνυν ἐχρῆν αὐτὰ περιιδεῖν εὐπαϑῆ s 

1δδ τελέως ὑπὸ γυμνότητος ἢ σάρκας ἀργὰς | ἐπιφῦσαι 
τοῖς κώλοις οὐδὲν μόριον ἐδομένας τῶν μυῶν. ἀλλ᾽ 
ἑἕχάτερον ὀλίγωρόν τὲ καὶ οὐ δι᾽ ἔϑους τῇ qoa. 

ταῦτ᾽ ἄρα πρὸς τὸ μήτ᾽ ἀργήν τινα γεννῆσαι σάρχα 

μήτ᾽ ἀφρούρητόν τι καὶ γυμνὸν ἀπολιπεῖν τοῦ κώλου io 

μόριον ἰσχυροτέρας τε ἅμα καὶ ἀσφαλεστέρας τὰς κινή- 
όεις ἀπειργάδατο, διπλασιάδσδασα τὸ πλῆϑος τῶν μυῶν. 

ὅτι μὲν οὖν ἰσχυρότερον οἱ τέτταρες. τῶν δύο κινοῦσιν, 
ἄντικρυς δῆλον" ὅτι δὲ καὶ ἀσφαλέστερον, οὐδ᾽ αὐτὸ 
μακροῦ δεῖται λόγου. δύο γὰρ &vO' ἑνὸς ἑκάτερος 

αὐτῶν γενόμενος, κἂν Ó ἕτερός ποτὲ πάϑῃ. κινεῖν ὃ 

λοιπὸς ἱκανός ἐστι τὸ κῶλον. ἀλλ᾽ εἰ μὲν διττοὺς 

μόνον εἰργάσατο τοὺς μῦς, ἀλλήλοις δ᾽ ἔϑηκεν ἐπικει- 
μένους. ἰσχὺν μὲν ἂν οὕτω καὶ ἀσφάλειαν ἐξεπορί- 
ὅατο ταῖς κινήσεσιν, οὐ μὴν ἐσκέπασέ γ᾽ ἂν ἔτι τὰς so 
μεταξὺ χώρας τοῦ βραχίονος" ἐπεὶ δ᾽ ἕκαστον αὐτῶν 
λοξὸν ἐπὶ τοῦ κώλου κατέϑετο, τῷ X γράμματι παρα- 
πλησίως ἀλλήλους τέμνοντας. πρὸς ταῖς εἰρημέναις 

χρείαις ἔτι xoi τὸ ἐδσκεπάσϑαι πανταχόϑεν ὑπῆρξε 

τῷ βραχίονι. καὶ μὴν εἴ ys τὰς κατ᾽ εὐθὺ κινήσεις ss 
164 ἔμελλον κινήσειν τὸ xàAov, ἐχτείϊνοντές τε ἅμα καὶ 

μαι ὅ 

4 τελείως CL | 6 post γυμνότητος add. ὑπάρχοντα C | 
8 ὀλιγώτερον U | 9 γενέσϑαι CU! ἄλλως γεννῆσαι Uv: in marg. | 
10 ἀπολείπειν CD {11 vc om. DU | 18 κινοῦσιν CU τείνουσιν DL | 

20 DE τ᾽ U om. CD | 34 χρείαις CU χώραις DL || 26 ἅμα 
om. 
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κάμπτοντες τὴν xev ἀγχῶνα διάρθρωσιν, οὐ μόνον 
οὐδὲν ἂν ἦν ὄφελος ἡ λοξὴ ϑέσις αὐτοῖς, ἀλλὰ καὶ 
πᾶν τοὐναντίον ἔπραττεν ἄν. ἢ αὐτὸ δὴ τοῦτο τὸ 
μέγιστον ἤδη ϑαῦμα τῆς κατασκευῆς αὐτῶν ἐστιν, ὅτι 

5 διτταῖς χινήσεσι λοξαῖς μέαν εὐθεῖαν ἀπεργάζονται, 
καϑάπερ οἱ τὸν χαρπὸν κινοῦντες τένοντες; ἀρχομένου 
γὰρ τοῦ μὲν ἑτέρου τῶν τὸν πῆχυν καμπτόντων μυῶν 
ἀπὸ τῶν ἔνδοϑεν μερῶν τοῦ χατὰ τὸν ὧμον χωρίου, 
φερομένου δ᾽ ἐντεῦϑεν ἐπὶ τὰ πρόσω τοῦ βραχίονος, 

10 τοῦ δ᾽ ἑτέρου τοῦ μιχροτέρου τὴν μὲν ἔχφυσιν ἐκ 
τῶν ἔξω μερῶν τοῦ βραχίονος ἴσχοντος, εἴσω δ᾽ ἐντεῦ- 
Sev ἀτρέμας ἐπιστρεφομένου, πρόδηλος μὲν καὶ ἡ 9£- 
σις αὐτῶν, ὡς τῷ Χ γράμματι παραπλήσιος καϑίστα- 
ται, πρόδηλος ὃὲ καὶ ἡ τῆς κινήσεως λοξότης. τοῦ μέν 

16 ye μείξονος μυὺς ἐνεργήσαντος, d χεὶρ ἄκρα ψαύει 
τῶν ἔνδοϑεν χωρίων τοῦ κατὰ τὸν ὧμον ἄρϑρου, τοῦ 
δ᾽ ἐλάττονος, τῶν ἀντικειμένων τῶν ἔξωϑεν. ἔξεστι 

δέ σοι καὶ ταῦτα πρῶτον μὲν ἐπὶ πιϑήκων ἐξετάξειν, 
γυμνοῦντί τε τὸν βραχίονα καὶ τείνοντι τὰς καταφύ- 

30 6&9, ὡς ἐν ταῖς ᾿Δνατομικαῖς ἐγχειρήσεσιν ἐλέγομεν, 

ἔπειτα δὲ καὶ ἐφ᾽ ἡμῶν αὐτῶν πρὸ τῆς | ἀνατομῆς. τῦῦ 
ἀκινήτους γὰρ τὰς ἄλλας ἁπάσας διαρϑρώσεις τῆς 
ὅλης χειρὸς φυλάττων, μόνην δὲ τὴν τοῦ πήχεως πρὸς 

τὸν βραχίονα κινῶν, οὐκ ἄν ποτ᾽ ἐξωτέρω τῶν εἰρη- 
35 μένων χωρίων ἐνέγκαις ἄκραν τὴν χεῖρα. κατὰ δὲ 

τὸν αὐτὸν τρύπον καὶ τοὺς ὀπίσω τοῦ βραχίονος μῦς 

3 ἦν ἂν D ἦν om. U | 3 τὸ om. D | 4 ἤδη om. D | 8 ἔνδο- 
dev CU ἔνδον DL | 9 τὸ πρόσω U | 10 τοῦ δευτέρου U | τῶν μιχρο- 
τέρων LU | 11 μερῶν LU μορίων D | 18 αὐτῶν OLU αὐτῷ D | 
παραπλησίως D | 14 λοξότης) cf. Theophil. L16 | Yo γε qus 
ch | ἄκρα χεὶρ k (18 ἔνδον DL | 92 iuis Ὃ  ἀπάκας τὰς 
dites LU [35 ἐνζγκαις CU. ἐνεγκεῖν D 
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εὑρήσεις πεφυκότας, ἀντιτεταγμένον ἑκάτερον ἑκατέρῳ 

τῶν ἐντός" ἄμφω μὲν γὰρ εἷς τὸν ἀγκῶνα καταφύον- 

ται. ἀλλὰ τοῦ μὲν τὸ πλεῖστον μέρος εἷς τἀντὸς αὐτοῦ 

χωρία. τοῦ δ᾽ εἰς τἀκτός" καὶ τοῦ μὲν προτέρου τῶν 
εἰρημένων αἱ ἄνωϑεν ἐκφύσεις ἐν τοῖς ἐντὸς μᾶλλον 
τοῦ βραχίονος, ϑατέρου δ᾽ ἐν τοῖς ὄπισϑεν. ἀλλ᾽, 

ὅπερ ἐδείχϑη κατ᾽ ἀρχὰς εὐθὺς ἁπάδης τῆς πραγμα- 
τείας, οὐκ ἔνεστιν ὀρθῶς ἐξευρεῖν χρείαν οὐδενὸς μο- 
ρίου πρὸ τῆς ἐνεργείας. ἀγνοοῦντες οὖν οἱ πολλοὶ 
τῶν ἰατρῶν τὰς ἐνεργείας τῶν πλείστων μορίων, ἕνιοι 

δ᾽ αὐτῶν x«l τὰς κατασχευὰς αὐτάς. εὐλόγως οὐδὲ 

περὶ τῆς χρείας οὐδὲν ὑγιὲς ἐπίστανται. ἀρκεῖν γὰρ 

αὐτοῖς δοκεῖ τό γε τοσοῦτον γιγνώσκειν. ὡς δύο μέν 

εἶσιν οὗ κάμπτοντες τὸν πῆχυν μύες, δύο δ᾽ οἱ ἐχτεί- 

156 νοντὲς᾽ ὅϑεν δ᾽ ἑκάτερος αὐτῶν | ἄρχεται καὶ ποῖ 
τελευτᾷ, περίεργον sivaí φασι πολυπραγμονεῖν. καί 
πού τις αὐτῶν συνεπισκοπούμενος ἡμῖν νεανίσκον, ἐν 

τῷ κάμπτειν τὸν πῆχυν τοῖς μὲν ἐντὸς μέρεσι τοῦ 
κατὰ τὸν ὧμον τόπου τὴν χεῖρα προσάγειν δυνάμενον, 
ἀδυνατοῦντα δὲ τοῖς ἐχτός. οὔϑ᾽, Ovov μυὸς εἴη τὸ 

πάϑημα, διαγιγνώσκειν οἷός τ᾽ ἦν οὔϑ᾽ ὅλως ἐγίγνωσκε 
τῷ μὲν τῆς κερχίδος ὀστῷ τὸν μείξονα, τῷ δὲ τοῦ 

πήχεως τὸν ἐλάττονα καταφυόμενον, ἀλλ᾽ εἰς τὸ μέσον 
αὐτῶν ἀμφοτέρους τοὺς μῦς ᾧετο χαϑήκειν. πῶς ἂν 

οὖν ὁ τοιοῦτος ἐξεῦρε τὴν χρείαν τῆς ϑέσεως αὐτῶν, 

ὃς ye μηδ᾽ αὐτὴν ἐγίγνωσκε τὴν ϑέσιν; εἰ δὲ τὴν 

ϑέσιν οὐκ ἠπίστατο, δῆλον ὡς οὐδὲ τὴν ἐνέργειαν. 

2 μὲν om. CU || 8B—4 χωρία αὐτοῦ D || 8 ἔνεστιν CU ἔστιν D | 
ὀρϑῶς om. 10 εὑρεῖν ὀρθῶς L | 12 γὰρ δὴ D || 15 ὅποι DL | 

A6 xe/ CU εἶτα DL | 20 ὅτου] ὅτι τοῦ CU ( 24 ἢ πῶς C ἢ 
76 ἐβεύρῃ U| 26 εἰ C ἡ U ὅπου DL 
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ἀλλ᾽ οἵ ys δύο μύες οὗτοι κατ᾽ εὐθὺ μὲν ἀκριβῶς 
κάμπτουσι τὸν πῆχυν ἀμφότεροι τείνοντες" εἶ δ᾽ ὁ μὲν 
αὐτῶν ἐνεργήσειεν, ὁ δ᾽ ἀργήσειε. βραχὺ τῆς εὐϑύ- 
τήτος ἐφ᾽ ἑκάτερα παρατρέπουσιν, ὡς εἴρηται. οὐ χρὴ 

5 δὲ ϑαυμάξειν, εἰ ϑάτερον τῶν ὀστῶν ἑκάτερος αὐτῶν 
ἐπισπώμενος, ὃ μὲν τὸ τοῦ πήχεως, ὁ δὲ τὸ τῆς χερ- 
κέδος, | οὐδὲν ἧττον καὶ τὸ λοιπὸν συνεπισπᾶται, συν- 157 
xuuévov ye δὴ πανταχόϑεν αὐτῶν ἰσχυροῖς καὶ πολ- 

Aoig συνδέσμοις. εἷς μὲν γὰρ τὸ πλάγιον ἐπιστρέφειν 
10 τὴν κερχίδα μόνην δυνατὸν τοῖς ἐπὶ τοῦ πήχεως τετα- 

γμένοις μυσίν, ὅτι τε βραχεῖα παντελῶς ἡ κίνησις καὶ 

ὅτε χατὰ πολλὰς λαβὰς ἕλκουσι. τῷ δ᾽ ἐκ τοῦ βρα- 

χίονος ὀρϑῷ καταφερομένῳ καὶ δι᾿ ἑνὺς τένοντος ἐπι- 
σπωμένῳ καὶ μεγάλην οὕτως ἐργαξομένῳ τὴν ὅλην τοῦ 

τὸ μέλους κίνησιν, ὡς τοὺς δαχτύλους ἐπὶ τὸν ὦμον 
ἀνιέναι. θαυμαστὸν οὐδὲν οὐδ᾽ ἀδύνατον τῷ κινου- 

μένῳ τῶν ὀστῶν συγκινῆσαι καὶ τὸ λοιπόν, καὶ μάλισϑ᾽ 

ὅτι τῆς ἀπονευρώσεως αὐτοῦ κχαταφύεταί τις μοῖρα 
τοῖς κοινοῖς ἀμφοτέρων τῶν ὀστῶν συνδέσμοις. ταῦτέ 

30 τ΄ οὖν τεχνικῶς οὕτω μεμηχάνηται τῇ φύσει, καὶ τῶν 

μυῶν ἑκάτερος, 6 μὲν ἕτερος μείξων, ὃ δ᾽ ἕτερος ἐλάτ- 
τῶν εὐλόγως ἐγένετο. πολλάκις γὰρ ἤδη καὶ πρόσϑεν 
εἴρηται τῶν ἐν ταῖς χερσὶ κινήσεων πλεονεκτεῖν τὰς 

ἔνδον. ἐπεὶ τοίνυν ἐφ᾽ ἑκάτερα τῆς ἀκριβοῦς εὐϑύ- 
ss τήτος ἑχάτερος αὐτῶν ἔχαμπτε τὸν πῆχυν, εὔλογον 

ἣν ἰσχυρότερον γενέσϑαι τὸν ἔσω μᾶλλον ἢ τὸν | ἔξω 168 

1 xer' εὐθὺ] cf. Theophil. 116} 5 ἑκατέρας U | 8 γε U 
γὰρ Ὁ" in marg. | 9 γὰρ om. U | 10 δυνατὸν om. U | 13 δεϑῷ 
χαταφερομένῳ OU ὀρϑῶς φερομένῳ D ὀρϑῶς καταφ. L| 15 μές, 
Jom] μεγάλου Ὁ | τὸν om. D [ 17 συγκινεῖσναι V ὃ 38 3 
am. D ] οὔτω τεχνικῶρ DL | 31 ἑκατέροις ὧν ὃ V ἔκάκευος 

[Ὁ 
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κινοῦντα, εὔλογον δὲ καὶ τῶν ἀντιτεταγμένων αὐτοῖς 

ἑκάτερον ἑκατέρῳ γενέσϑαι παραπλήσιον, dg, εἴ γε 

τῷ μὲν μείξονι τῶν ἐντὸς τὸν ἐλάττονα τῶν ἔξωϑεν 

ἀντέταξε, τῷ δ᾽ ἐλάττονι τὸν μείζονα, δεόντως ἂν ἀτε- 

χνίας ἐνεκαλεῖτος ἀλλ᾽ οὔτ᾽ ἐνταῦϑα τοιοῦτον οὐδὲν 

οὔτ᾽ ἐν ἄλλῳ τινὶ μορίῳ φαίνεται γεγονός" ἀλλ᾽ εἴ- 

περ ποτέ τις καὶ ἄλλος δημιουργὸς ἰσότητός τε καὶ 
ἀναλογίας πολλὴν ἐποιήσατο πρόνοιαν, καὶ ἡ τὰ σώ- 

ματα τῶν ξῴων διαπλάττουσα φύσις" ὅϑεν αὐτὴν ὁ 

Ἱπποχράτης ὀρϑότατα δικαίαν ὀνομάξει. πῶς γὰρ οὐ 
ταῦτά τε δίκαια καὶ τὸ μείξονας εἶναι τοὺς ἐπὶ τοῦ 

βοαχίονος μῦς τῶν ἐπὶ τοῦ πήχεως: οἱ μὲν γὰρ τὸν 

πῆχυν. οἱ δὲ τὸν καρπόν τὲ καὶ τοὺς δακτύλους κι- 

νοῦσιν᾽ ὥσϑ᾽, ὅσῳ τὰ κινηϑησόμενα μόρια διαφέρει 

μεγέϑει, τοσούτῳ καὶ oí κινοῦντες αὐτὰ μύες. ἀνά- 

λογον δὲ τοῖς μυσὶν ἀναγκαῖον ἔχειν καὶ τοὺς ὄγκους 

τῶν ὑποκειμένων αὐτοῖς ὀστῶν, ὥστε καὶ ὃ βραχίων 
τοῦ πήχεως διὰ ταῦτα μείξων ἐγένετο, δι᾽ αὐτὰ δὲ 

ταῦτα καὶ ὃ μηρὸς τῆς κνήμης. ἀλλ᾽ εἰ πρὸς τοῖς 

μεγέϑεσιν ἀκοίλιά τε καὶ ἀμύελα καὶ σκληρὰ καὶ πυκνὰ | 

189 τελέως ἐγεγόνει. βάρος ἂν ἦν τοῖς κώλοις μέγιστον. 

ταῦτ᾽ ἄρα χαυνότερά τε καὶ σηραγγωδέστερα καὶ κοι- 
λότερα γέγονεν ἁπάντων τῶν μικροτέρων ὀστῶν τὰ 

μείξω. καταχρῆται δὲ κἀνταῦϑα τῇ κοιλότητι καλῶς 

ἡ φύσις᾽ ἐναποτίϑεται γὰρ αὐτῇ τὴν οἰκείαν ὀστοῦ 

τροφήν, ἥνπερ δὴ μυελὸν ὀνομάξομεν. ἀλλὰ περὶ μὲν 
τούτου καὶ αὖϑις εἰρήσεται. 

4- -ὅ ἀτεχνίαν CD'!LU ἀτεχνίας D? | ? ποτὲ post ἄλλος 
colloc. DL ] 8 πολλὴν om. L|| 9 αὐτὴν om. D|| 11 τε om. DL | 
48 ze om. D || 16 τοσοῦτον U ἢ 18—19 δι᾽ αὐτὰ] διὰ ταὐτὰ D 

2 rere CL / 28 τῶν om. U | 20 μὲν δὴ Ὁ ἃ δὶ τούτων V 

n Ba. 



ΠΈΡΙ XPEIAZ MOPISN II, 16. 17. 117 

Cap. XVIL — “Διὰ τί δ᾽ ἕν μὲν ὀστοῦν ἐν τῷ βρα- 
χίονι. δύο δ᾽ ἐν τῷ πήχει κατεσκευάσατο, λέγειν ἂν 
ἑπόμενον εἴη. προηγεῖται δὲ τούτου κοινός τις λόγος 
ὑπὲρ ἁπασῶν διαρϑρώσεων. εἴρηται μὲν οὖν καὶ 

5 mpócO0sv, ὡς οὐ μόνον, ἧς ἕνεκα γέγονεν ἐνεργείας 

ἕκαστον τῶν ὀργάνων, ἐπιτηδείους ἐκείνῃ τὰς ἰδέας 

ἀπεργάξεται τῶν ἐν αὐτοῖς μορίων ἡ φύσις, ἀλλὰ καὶ 

τῆς δυσπαϑείας οὐδὲν ἧττον προνοεῖται᾽ δειχϑήσεται 
δὲ καὶ νῦν ταὐτὺ τοῦτ᾽ ἐπὶ τῶν διαρϑρώσεων. ἔνϑα 

τὸ μὲν γὰρ ἡ κίνησις αὐτῶν ἰσχυραῖς καὶ πολλαῖς ἐνερ- 

γείαις ὑπηρετήσειν ἔμελλε καὶ δέος ἦν ὑπὸ βίας αὖ- 
τῶν ἐξάρϑρησίν τινα γενέσϑαι, πανταχόϑεν ἡ τοιαύτη 
διάρϑρωσις | ἐσφιγκταί τε καὶ συνέχεται. πολλοῖς μὲν 100 
ἔξωϑεν συνδέσμοις παχέσιν, οὐχ ὑμενώδεσι μόνον. 

15 ἀλλὰ καὶ στρογγύλοις καὶ χονδρώδεσιν ἐστεφανωμένη, 
τὰς δ᾽ ἐξοχὰς τὰς ἐμβαινούσας ταῖς κοιλότησιν ἅμα 

μὲν ἴσας αὐταῖς, ὡς μηδαμόϑι χαλαρὸν εἶναι μηδέν, 

ἅμα δ᾽ ἔξωϑεν ἄμβωσί τέ τισι καὶ οἷον ὀφρύσιν ἀκρι- 
βῶς ἔχουσα κρατουμένας. ἔνϑα δ᾽ ὀλίγων τε καὶ 

30 ἀβιάστων ἐνεργειῶν ἕνεκα γέγονεν ἡ διάρϑρωσις, ἐν- 
ταῦϑ᾽ ἡ φύσις, ὡς ἂν μηδὲν ἔτι δεδοικυῖα, λεπτοὺς 
μὲν καὶ ὑμενώδεις τοὺς συνδέσμους, χαλαρὰν δὲ πάντη 

τὴν ὅλην τῶν ὀστῶν ἀπεργάξεται σύνταξιν. ὅτι μὲν 
οὖν ἅπασαι τοῦτον ἔχουσι τὸν τρόπον αἱ καϑ᾽ ὅλον 

s τὸ σῶμα διαρϑρώσεις, ὑπομνήσει προϊὼν ὃ λόγος ἐφ᾽ 

ἑχάστου τῶν μελῶν" ὅτι δὲ καὶ αἱ κατὰ τὰς χεῖρας, 

3—8 ἂν ἑπόμενον OLU ἐπ. ἂν D | 4 ἀπασῶν τῶν L | 
7 αὐταῖς CU | 9 αὐτὸ τοῦτο CL | 12 ἐξάρϑρησιν LU ἐξάρϑρω- 
cw cett. | 11 μηδαμόϑι LU μηδαμόθεν CD | 18 τε CU om. 
DL | 19 τε CLU μὲν D | 94 fiie ost τρόπον esae. W V 
τοῦτον dpa OLU ἔχουσι τοιοῦτον D | 96 δὲ καὶ αἱ Ὃ δὲ ταὶ 
CL 
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ὑπὲρ ὧν πρόκειται λέγειν, ἤδη πάρεστι σκοπεῖσϑαι. 
ἰσχυροτάτας μὲν γὰρ καὶ πλείστας ἐνεργείας ἐνεργοῦ- 
pev, τήν τε κατὰ τὸν καρπὸν καὶ τὴν κατὰ τὸν ἀγκῶνα 

κινοῦντες διάρϑρωσιν᾽ ὅϑεν ἀσφαλεῖς ἐγένοντο κατά 
τε τὰς συντάξεις αὐτὰς τῶν ὀστῶν καὶ κατὰ τοὺς | 

1601 ἔξωϑεν αὐτὰς συνάπτοντας συνδέσμους,. οὐ παχεῖς 

μόνον, ἀλλὰ καὶ σκληροὺς πανταχόϑεν γενομένους. ἡ 

ὃὲ χατὰ τὸν ὦμον διάρϑρωσις, ὡς ἂν ὀλιγάκις μὲν 

εἷς ἰσχυρὰς ἐνεργείας ἀγομένη, τὰ πολλὰ δ᾽ ἤτοι 
τελέως ἀργοῦσα ἢ ἀβιάστως κινουμένη, χαλαρὰν μὲν 

καὶ αὐτῶν τῶν ὀστῶν ἔχει τὴν σύνϑεσιν, ἔτι δὲ μᾶλ- 
λον τῶν ἀμφ᾽ αὐτοῖς ὑμένων᾽ οὔτε γὰρ χονδρώδεις 

αὐτοὺς οὔτε παχεῖς οὔϑ᾽ ὅλως σκληρούς, ἀλλ᾽ ἱκανῶς 

λεπτούς τε καὶ μαλακοὺς χαὶ ῥᾳδίως ἐπὶ πλεῖστον 
ἐχτείνεσϑαι δυναμένους ἡ φύσις ἀπειργάσατο. ἐν δὲ 
ταῖς κατὰ τὸν ἀγκῶνά τε καὶ τὸν καρπὸν διαρϑρώσεσιν 

οὐ παχεῖς μόνον. ἀλλὰ καὶ δκληροί τινες ἐγένοντο 

σύνδεσμοι, πανταχόϑεν ἀντισπῶντές τε καὶ κωλύοντες 

ἐπὶ πλεῖστον ἀλλήλων ἀπάγεσϑαι καὶ διίστασϑαι τὰ 

κατὰ τὰς διαρϑρώσεις ὀστᾶ. διό, καίτοι πολλάκις 

ἀναγκαξόμενα βιαίως ἐνεργεῖν. ὅμως ἧττον ἐξαρϑρή- 

όσεσιν ἁλίσκεται τοῦ κατὰ τὸν ὦμον ἄρϑρου. οὐ γὰρ 
οἷόν τε παραλλάξαι τι τῶν ὀστῶν ἄνευ τοῦ διαστῆναι 

μέχρι πλείστου. τὸ διίστασϑαι δ᾽ ἐπὶ πλεῖστον ἔκ τε 
τῆς τῶν συνδέσμων ἀσϑενείας τε καὶ χαλαρότητος ᾿ 

1 σκοπεῖν DL || 3 τὴν κατὰ om. CU | 1 πανταχόϑι U! 
πολλαχόϑεν Ὁ in marg. πολλαχόϑι L | γινομένους CU || 10 τε- 
λείως CU || 11 σύνϑεσιν)] διάρϑρωσιν CU? (in marg.) composi- 
tionem N | 12 αὐτοῖς 1, αὐτοὺς CDU αὐτὰ b in marg. || 16 τε 
L om. cett. | 17 γέ τινες CU || 21 ἀναγκαξόμεϑα U || 21—22 
ἐξαρϑρύσεσεν D?*U ἐξαρϑρώσεσιν CL | 92 ἁλίσκονται CU | οὐ γὰρ 
C οὔτε y. cebt. [| 95 τε om. D 
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γίγνεται καὶ ἐξ αὐτῆς τῶν ὀστῶν τῆς συνθέσεως, 105 

ὅταν αἱ τῶν χοτυλῶν ἴτυες ὕπτιαι κατασκευασϑῶσι 

μηδεμίαν ὀφρὺν λαβοῦσαι μηδαμόϑεν. καὶ μὲν δὴ 
καὶ τῶν ἐχουσῶν ἄμβωνάς τινας χοτυλῶν ἐν βιαίοις 

π5 κινήσεσι περιϑραυσϑεῖσαι πολλάκις α τῶν ὀφρύων 
ἔτυες obx ἐν τῷ παραυτίκα μόνον ἐχπεσεῖν τοῖς ἄρ- 

ϑροις, ἀλλὰ καὶ τοῦ λοιποῦ χρόνου παντὸς συνεχῶς 

τοῦτο πάσχειν ἐπιτρέπουσιν. ᾧ δῆλον, ὡς εἰς τὸ μὴ 
ῥᾳδίως ἐξαρϑρεῖν οὐ σμικρὰν ἔχει μοῖραν ἡ τῆς διαρ- 

10 ϑρώσεως ἀκρίβεια. τί ποτ᾽ οὖν οὐ πάσας τὰς διαρ- 

ϑρώσεις ἡ φύσις ἀσφαλεῖς κατεσκεύασεν; ὅτι μάχην 
εἶχεν ἀναγκαίαν ἡ ποικιλία τῶν κινήσεων τῇ τῆς 
κατασχευῆς ἀσφαλείᾳ, καὶ οὐχ οἷόν τ᾿ ἦν εἰς ταὐτὸν 

ἀμφοτέρας ἅμα συνελθεῖν" ἕπεται γὰρ ἡ μὲν τῷ χα- 
a15 λαρῷ τῆς διαρϑρώσεως, ἡ δὲ τῷ συντόνῳ vs καὶ παν- 

ταχόϑεν ἐσφιγμένῳ. ἔνϑα μὲν οὖν ἀκίνδυνός ἐστιν 
ἡ ποικιλία, περιττὸν ἐνταῦϑα καὶ μάταιον ἦν ἐπι- 

τεχνήσασϑαί τι πρὸς ἀσφάλειαν" ἔνϑα δ᾽ ἐπικίνδυνός 
τε καὶ σφαλερά, τὴν δυσπάϑειαν ταύτης προείλετο. 

30 καὶ τοίνυν ἐν τοῖς κατὰ | τὸν ἀγκῶνά vs x«l τὸν καρ- 108 
πὸν ἄρϑροις τῆς δυσπαϑείας πλέον ἢ τῆς ποικιλίας 
προνοησαμένη καὶ κινδυνεύσασα διὰ τὸ μονοειδὲς τῆς 

χινήσεως κυλλῷ παραπλήσιον ἀποφῆναι τὸ κῶλον éxd- 

τερον, ἑκατέρῳ τῶν ἄρϑρων προσπαρέϑηκε διάρϑρωσιν 
35 ὑπηρετήσουσαν ταῖς εἰς τὰ πλάγια κινήσεσιν. ἐν μὲν 

γὰρ τῇ κατὰ τὸν ὧμον οὐ μόνον ἐχτείνειν καὶ κάμπτειν, 

4 βιαίοις codd. βιαίαις eh | 5 περιϑραυσϑήσεται U | 8 ταῦτα 
Οὔ | 11 ἀσφαλείας U | 15 τε om. eut 17 ἦν om. L | 17—18 
ἐπιτεχνάσασϑαι D | 19 σφαλερά] Hinc deficit cod. C usque ad. 
finem libri secundi || 38 κυλλᾷ] xéxio Ὁ | 98—3& twixtqo* V. 

U om. D | 25 ὑπηρετοῦσαν Ὁ 

o- 
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«ἰλλὰ xol πανταχόσε κυκλοτερῶς περιάγειν ἐγχωρεῖ τὸν 
βοαχίονα᾽ καὶ γὰρ καὶ ἡ κεφαλὴ περιφερὴς αὐτοῦ καὶ 

οἱ σύνδεσμοι χαλαροὶ καὶ ἡ τοῦ τῆς ὠμοπλάτης αὐχέ- 

vog κοιλότης ὑπτία τὲ καὶ πανταχόϑεν ὁμοία παρα- 
πλησίως τῇ κεφαλῇ τὰ δὲ κατὰ τὸν ἀγκῶνά τε καὶ 
τὸν καρπὸν ἄρϑρα, πανταχόϑεν ἐσφιγμένα. ποικίλως 

κινεῖν καὶ πάντη περιφέρειν ἀδύνατον ἦν. ὅϑεν. 

ἐπειδὴ τοῦτο μὲν ἀδύνατον. οὐκ ἐχρῆν δ᾽ οὐδὲ τῆς 
ποικιλίας τῶν κινήσεων ἀμελῆσαι παντάπασι. διττὴν 

εἰργάσατο κατ᾽ ἀμφότερα τὴν διάρϑρωσιν, ἵν᾽, ὅπερ 

ἑχατέρᾳ κατὰ μόνας ἐνδεῖ. τοῦϑ᾽ ὑπὸ τῆς ἑτέρας 
προσιούδης ἀναπληρῶται. τὰς γὰρ εἰς τὰ πλάγια περι- 

φορὰς τῶν μελῶν ἄνω μὲν ἡ τῆς κερκίδος πρὸς τὸν 

βραχίονα διάρϑρωσις ἐργάξεται, κάτω δ᾽ ἡ τοῦ καρποῦ 

164z:00g τὴν λεπτὴν | ἀπόφυσιν τοῦ πήχεως. ἡ μέντοι 

καϑ᾽ ἕκαστον τῶν ἐν τοῖς δακτύλοις ὀστῶν διάρϑροω- 
όις ἔχει μὲν xol αὐτὴ τὰς sig τὸ πλάγιον κινήσεις. 
ὥσπερ ἡ xov ὧμον,. οὐ μὴν ὁμοίως γ᾽ ἐπὶ πολὺ 
περιαγούδσας, καίτοι τῶν περικειμένων αὐτοῖς συν- 

δέσμων ὑμενωδῶν τε καὶ λεπτῶν ὑπαρχόντων ἀλλ᾽ 

ἡ τῶν ὀστῶν διάπλασις ἕτεροία τῆς κατὰ τὸν ὦμον. 
οὔτε γὰρ ὅμοιαι πανταχόϑεν al κεφαλαί, διότι μηδ᾽ 

ἀκριβῶς GvooyyUAot, καὶ αἱ τῶν ὑποδεχομένων αὐτὰς 

κοιλοτήτων ὀφρύες. εἰς λεπτοὺς ἄμβωνας τελευτῶσαι. 

σφίγγουσιν ἔξωϑεν ἀσφαλῶς πανταχόϑεν, καὶ τῶν 

καλουμένων σηδαμοειδῶν ὀστῶν ἐπιφύσεις λαμβάνου- 

1 πολαχόσε (810) Ὁ || 8 τε om. D || 6 τὸν om. LU | 8 οὐκ 
om. L || 12 προσιούσης scripsi: προιούσης codd. adveniente N | 
ἀναπληροῦται DU || 19 περιαγούσας] προιοῦσα LU protendentes 
AN παρακειμένων LU | αὐταῖς LU | 21 κατὰ τὸν U xov DL | 
25 παρσεαχόϑε LU 
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Gui, ὥστε μέσως πῶς ἔχειν κατασκευῆς ἑχάστην τῶν 

κατὰ τοὺς δακτύλους διαρϑρώσεων" ὅσον γὰρ ἀπο- 
λείπονται τῆς xarà τὸν καρπόν τὲ καὶ τὸν ἀγκῶνα 

πρὸς ἀσφάλειαν, τοσοῦτον πλεονεχτοῦσι τῆς κατὰ τὸν 
s ὦμον. εὐλόγως τῆς φύσεως τοῦτ᾽ ἐργασαμένης. εἰ γὰρ 

καὶ ὅτι μάλιστα μικρὰ σώματα περιλαμβάνουσιν, ὅταν 

ἐνεργῶσι μόναι, ἀλλά τοι κἀν ταῖς τῶν μειξόνων 
λαβαῖς ταῖς κατὰ τὸν ἀγχῶνά τε καὶ τὸν καρπὸν οὐ 

μικρὰ συνεργάξονται. καὶ ἢ μέντοι καὶ πολὺ πλείοσιν 165 

10 ἐνεργείαις ὑπηρετοῦσαι τῶν ἄλλων διαρϑρώσεων γυμ- 

ναὶ πανταχόϑεν εἰσίν" οὐχ ὥσπερ αἱ κατὰ τὸν ὧμον 
ἐν κύκλῳ μεγίστους περιβέβληνται μῦς, οὐδὲν μὲν εἰς 

τὰς κινήσεις ἐμποδίξοντας, ἀσφάλειαν δ᾽ οὐκ ὀλίγην 

αὐτῷ παρεχομένους. ὥστε, διττῆς αἰτίας ἀσφάλειαν 
τὸ ἐν ἄρϑροις ἐργαξομένης, ἰσχύος συνδέσμων καὶ ἀκρι- 

βείας συνθέσεως, ἀμφοτέρας μὲν ἐπ’ ἀγχῶνός τε καὶ 

καρποῦ, τὴν ἑτέραν δ᾽ ἐπὶ τῶν δακτύλων. ἐπ’ ὥμου 

δὲ μηδετέραν ἀχριβῶς ὑπάρχειν, καὶ διὰ τοῦτ᾽ εὐ- 
λόγως τὴν φύσιν, ἐπειδὴ ταῖς ἀσφαλέσι τὲ καὶ παν- 

so ταχόϑεν ἐσφιγμέναις κατασκευαῖς οὐχ οἷόν τ᾽ ἐστὶ 
κινεῖσθαι πολυειδῶς, προσπαραϑεῖναι τῷ πήχει τὴν 
κερχίδα διττῆς διαρϑρώσεως ἕνεκα. 

Cap. ΧΥΙΠ. “εῖται δ᾽ οὐ μακρῶν ἔτι λόγων 
οὐδὲ διὰ τί κατὰ μὲν τὸν καρπὸν ἐλάχισται παντελῶς 

35 εἶσιν αἱ λοξαὶ κινήσεις. ἄνω δὲ πρὸς τῷ βραχίονι 

μέγισται. κάτω μὲν γὰρ ἀκριβῶς τά τε κατὰ τὸν 

7 κἂν om. U | 8 τε om. D. | 9—10 πολυπλασίοσιν ἐνερ- 
γείας U | 14. αὐτῇ U. αὕτη L | αἰτίαν U | 15 καὶ om. D | 17 καρ- 
πῶν D τὴν δ᾽ ἑτέραν D | 19 ἀσφαλέσι LU ἀσφαλείωις ὍΝ, 
31 mpocbezver 4 1.38 μακρῶν U* μικρῶν U* in. woaxg. V 2A. διὸτι 
LU μὲν xarà 
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“καρπὸν αὐτὸν ὀστᾶ καὶ μέντοι καὶ τὸ τῆς κερκίδος ἔξευκται 

τῷ τοῦ πήχεως, ὥστε τοῖς πολλοῖς τῶν ἰατρῶν ἔδοξεν 
166 οὐδὲ κινεῖσθαί τινα ἑκάτερον αὐτῶν [ἰδίαν κίνησιν, 

ἀλλ᾽ ὡς ἕδνὶ διαρϑρούμενα μίαν ἔχειν μόνην τὴν 
ἁπάντων κοινήν᾽ ἄνω μέντοι πρὸς τῷ βραχίονι διέστη- 5 

κεν ἡ κερκὶς ἀπὸ τοῦ πήχεως ἱκανόν, ὥστ᾽ ἐνταῦϑα 
μὲν ἐγχωρεῖ μόνην αὐτὴν ἐπὶ πολὺ κινεῖσθαι χωρὶς 

τοῦ πήχεως, κάτω δ᾽ οὐχέτι. καὶ μὲν δὴ xoi ἡ τῆς 

λεπτῆς τοῦ πήχεως ἀποφύσεως., ἣν στυλοευδῇ καλοῦσι, 

πρὸς τὸ κατὰ τὸν μικρὸν δάκτυλον ὀστοῦν τοῦ χαρ- τὸ 

ποῦ διάρϑρωσις αὐτή τε μικρὰ παντελῶς ἐστιν. ὅτι 
καὶ τὸ κατὰ τὸν καρπὸν ὀστοῦν ἐξ ἀνάγκης μικρὸν 
ἦν, ἐλαχίστην τε τὴν κίνησιν ἔχει καὶ διὰ τὴν μικρό- 
τητα μέν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ συνῆφϑαι «κατὰ ταῦτα τὸν 

μὲν πῆχυν τῇ κερκίδι, τὸ δὲ μικρὸν ὀστοῦν τοῖς ἄλλοις 15 
ἅπασι τοῖς τοῦ καρποῦ μόνον δ᾽ ἂν ἀξιόλογος ἡ 
κίνησις ἐγένετο, διεστώτων ἱκανὸν ἀπ᾽ ἀλλήλων ἁπάν- 

τῶν τῶν εἰρημένων ὀστῶν. 
, Cap. XIX. ΕΕἴρηταί μοι περὶ πάντων σχεδὸν τῶν 

ἐν ταῖς χερσὶ μορίων. ἀρτηρίαν γὰρ καὶ φλέβες καὶ 
νεῦρα κοινὰ παντός ἔστι τοῦ σώματος ὄργανα, καὶ 

διὰ vo09', ὡς καὶ πρόσϑεν ἔφαμεν. ὅταν ὁ περὶ τῶν 
μορίων ἁπάντων συμπληρωϑῇ λόγος, ἐπ᾽ ἐκεῖνα μετα- 

167 βησόμεϑα. καὶ μέντοι || καὶ ὁ περὶ τοῦ μεγέϑους ve 

καὶ τῆς ϑέσεως ὅλων τῶν χειρῶν λόγος ἐπὶ τελευτῆς 25 

εἰρήσεται μετὰ xol τῶν ἄλλων ἁπάντων μελῶν" ἀλλή- 

ι9 e 

1 αὐτὸν om. D | 4 ἕν (ἐν Ὁ) ἑνὶ 100 || ὅ τὸν βραχίονα L | 
7T ἐγχωρεῖν D || 9 ἀπόφυσις LU || 16 μόνῳ LU || 17 ἱκανὸν LU 
ἱκανῶς D | 19 σχεδὸν post πάντων colloc. U post μοι LD || 
20 yap] ce U || 21 πάντων U | 24 ὁ LU om. D | 26 λόγος LU 

om. D [ τελευτῇ L|| 26 μελῶν codd., om. ἃ 

ulmo... * D 
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λοις γὰρ αὐτὰ χρὴ παραβάλλοντα καὶ τοῖς μεγέϑεσι 
σύμμετρα. δεικνύναι καὶ ταῖς συντάξεσιν εὖ διακεί- 

μενα. καταπαύσαντες οὖν ἐνταῦϑα τὸν περὶ τῶν χει- 
ρῶν λόγον ἐπὶ τὰ σχέλη μεταβησόμεϑα διὰ τὴν τῆς 

5 κατασκευῆς ὁμοιόξητα" τὴν γὰρ τῶν κινούντων τὸ κατ᾽ 
ὦμον ἄρϑρον μυῶν ἐξήγησιν ἐν τῷ τρισκαιδεχάτῳ 
τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων ποιησόμεϑα σὺν τῷ λοιπᾷ 
περὶ αὐτοῦ τε καὶ τῶν ὠμοπλατῶν λόγῳ παντί. 

TAAHNOT ΠΕΡῚ ΧΡΕΙΑΣ MOPION 168 

BIBAION TPITON. 

Cap. 1. Χεῖρας μὲν δὴ μόνος ἁπάντων toov &v- 
10 ϑρώπος ἔσχεν, ὄργανα πρέποντα Loo σοφῷ" δίπουν 

δ᾽ αὐτὸ μόνον ἐν τοῖς πεξοῖς ἐγένετο καὶ ὀρϑόν, ὅτι 

χεῖρας ἔσχε. τοῦ γὰρ ἀναγκαίου πρὸς τὴν ξωὴν σώ- 
ucrog ἐκ τῶν xarà τὸν ϑώραχά τε καὶ τὴν κοιλίαν 
μορίων συμπληρουμένου καὶ δεομένου κώλων εἰς βά- 

is δισιν, ἐπὶ μὲν ἐλάφων vs καὶ κυνῶν καὶ ἵππων καὶ 
τῶν παραπλησίων τὰ πρόσϑια κῶλα | τοῖς ὄπισϑεν 1τ09 
ὁμοιοσχελῆ γέγονε καὶ τοῦτ᾽ αὐτοῖς εἰς τάχος συν- 
τελεῖ" ἀνθρώπῳ δέ --- οὔτε γὰρ οἰκείου τάχους ἔδει μέλ- 
λοντί ys δαμάσεσϑαι σοφίᾳ vs καὶ χερσὶν ἵππον ἄμει- 

30 vóv τ᾽ ἦν μακρῷ πρὸ τῆς ὠκύτητος ὄργανα σχεῖν εἰς 
ἁπάσας τέχνας ἀναγκαῖα --- τὰ πρόσϑια κῶλα χεῖρες ἐγέ- 
vovro. τί δὴ οὖν οὐ καὶ τέτταρα σκέλη καὶ χεῖρας 

ἐπ᾽ αὐτοῖς ἔσχεν. ὥσπερ οἵ Κένταυροι; ὅτι πρῶτον 

8. σύμμετρα om. D | τέλος ἔχει περὶ χρείας μορίων Γαληνοῦ 
τὸ Β΄ Ὁ τέλος τοῦ [i βιβλίου L | 9 à ἄνϑρωπος C | 18 τῶν! τοῦ VV 
14—15 βάσιν CL*U | 10 τῶν ἄλλων παραπλυσίων Ὃ V NS Se- 
αάσεσθαι scripsi: δαμάσασϑαι codd. | 0 τ᾽ om, V |? πρῶτος V 

ΙΕ “ον 
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μὲν ἀδύνατος τῇ φύσει τῶν τοσοῦτον διαφερόντων 
σωμάτων ἡ μῖξις. οὐ γὰρ δή, ὥσπερ οἱ πλάσται τε 

καὶ οἱ γραφεῖς, σχήματά τε καὶ χρώματα μόνον αὐτῶν 
ἔμελλε συνθήσειν, ἀλλὰ καὶ τὰς οὐσίας ὅλας κεράδειν 
ἀμίκτους τε καὶ ἀκράτους ὑπαρχούσας. οὐ γὰρ οὖν 

οὐδ᾽ εἰ συνουσία τις ἀφροδίδιος ἀνθρώπῳ πρὸς ἵππον 
γένοιτο, τελειώσουσιν αἵ μῆτραι τὸ σπέρμα. Πίνδαρος 

δ᾽ εἰ μὲν ὡς ποιητὴς προσίεται τὸ τῶν Κενταύρων 
μυϑολόγημα, συγχωρητέον αὐτῷ" εἰ δ᾽ ὡς σοφὸς ἀνὴρ 

καί τι περιττότερον τῶν πολλῶν ἐπίστασθαι προσποιού- 
μενος ἐτόλμα γράφειν 

110 οοὃς 

ἵπποισι Μαγνητίδεσσιν ἐμίγνυτ᾽ ἐν Παλίου 
σφυροῖς, ἐκ δ᾽ ἐγένοντο στρατὸς 

ϑαυμαστός, ἀμφοτέροις 

ὅμοιοι τοκεῦσι, τὰ ματρόϑεν μὲν 
κάτω. τὰ δ᾽ ὕπερϑε πατρός" 

ἐπιτιμητέον αὐτοῦ τῇ προσποιήσει τῆς σοφίας. ἵππος 

μὲν γὰρ ὄνου καὶ ὄνος ἵππου δύναιτ᾽ ἂν καὶ δέξασϑαι 
τὸ σπέρμα καὶ διασῶσαι καὶ τελεσφορῆδσαι πρὸς ξῴου 

μικτοῦ γένεσιν. οὕτω δὲ καὶ λύχος κυνὸς καὶ κύων 

οὐ λύκου μόνον ἀλλὰ καὶ ἀλώπεκος, ὥσπερ οὖν καὶ 
ἀλώπηξ κυνός. ἵππος δ᾽ ἀνθρώπου τάχα μὲν οὐδ᾽ 
ἂν ὑποδέξαιτο τοῖς κόλποις τῆς ὑστέρας τὸ σπέρμα, 
μακροτέρου γὰρ αἰδοίου δεῖ. εἰ δὲ καὶ καταδέξαιτό 
ποτε, διαφϑείρειεν ἂν ἢ εὐθὺς ἢ οὐχ εἰς μακράν. 

1 τοσοῦτον CU τοσούτῳ D || 2 τε post πλάσται om. D | 8 χρώ- 
ματά τε καὶ oy. DL | ve om. U || 6 οὐδ᾽ om. D || 1 Πίνδαρος] 
Pyth. II 44 || 12 e] ὡς codd. || 18 ἐμίγνυντο codd. | ἐν om. codd. | 
Il«Mov] παλαιοῦ Ὁ πολιο cett.| 16 ματρὸς codd. | 18 αὐτῷ D !| 
29 διεασώσασθαε DL || 24 ὑποδέξοιτο CU | 25 δὲ] δ᾽ οὖν DL | 

26 δεαφϑεώραι U 

15 

to 0 
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ἀλλ, à Πίνδαρε, σοὶ μὲν ἄδειν τε καὶ μυϑολογεῖν 
ἐπιτρέπομεν, εἰδότες τὴν ποιητικὴν μοῦσαν οὐχ ἥκιστα 
τῶν ἄλλων τῶν οἰκείων κόσμων | καὶ τοῦ ϑαύματος ττι 
δεομένην" ἐκπλῆξαι γὰρ οἶμαι καὶ ϑέλξαι καὶ κηλῆσαι 

s τοὺς ἀκροατάς, οὐ διδάξαι βούλεσθε. ἡμεῖς δ᾽, οἷς 
᾿ ἀληϑείας, οὐ μυϑολογίας μέλει, σαφῶς ἴσμεν οὐσίαν 
ἀνθρώπου τε καὶ ἵππου παντάπασιν ἄμικτον ὑπάρ- 

χουσαν. εἰ δὲ καὶ συγχωρήσαιμεν ἐν γοῦν τῇ κυήσει 
καὶ μίγνυσϑαι καὶ τελεοῦσϑαι τὸ ξῷον τοῦτο τὸ οὕτως 

10 ἄτοπόν τε καὶ ἀλλόκοτον, ἀλλὰ τίσι γε τροφαῖς ϑρέ- 
ψΨεται τὸ γεννηϑέν, οὐκ ἂν εὕροιμεν. ἢ πόαις μέν 

τισι καὶ κριϑαῖς ὠμαῖς τὰ κάτω τὰ ἵππεια, ταῖς δ᾽ 
ἐφϑαῖς καὶ τοῖς ἀνθρωπείοις ἐδέσμασι τὰ ἄνω; ἄμεινον 
μέντ᾽ ἂν οὕτως ἦν αὐτῷ καὶ δύο στόματα γεγονέναι, 

ais τὸ μὲν ἀνθρώπειον, τὸ δ᾽ ἵππειον. κινδυνεύσει γὰρ 
οὖν καὶ δύο καρδίας ἔχειν, εἴ τι δεῖ τοῖς στέρνοις 
τεχμαίρεσϑαι. ἀλλ᾽ εἰ καὶ ταῦτά τις ὑπερβαίνοι πάντα 
τὰ ἄτοπα καὶ συγχωρήσειε καὶ γεννᾶσϑαι δύνασϑαι 
καὶ διαξῆν τὸν ἱπποσκελῆ τοῦτον ἄνϑρωπον, οὐδὲν 

so αὐτῷ πλέον ἐκ τῆς τοιαύτης κατασκευῆς ὅτι μὴ τὸ 
τάχος" οὐδὲ τοῦτ᾽ αὐτὸ ἁπλῶς οὐδ᾽ ἐν ἅπασι χωρίοις, 

ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ὁμαλέσι τε | καὶ λείοις πεδίοις μόνοις. 1τ 
εἰ δέ που δέοι πρὸς ὕρϑιον δραμεῖν ἢ κάταντες ἢ 
λοξὸν ἢ ἀνώμαλον, ἡ νῦν οὖσα κατασκευὴ τῶν ἀν- 

3» ϑρωπείων σκελῶν ἀμείνων μακρῷ. οὕτω δὲ καὶ ὑπερ- 
πηδῆσαι καὶ πέτρας ὀξείας τε καὶ ὀρϑίους ὑπερβῆναι 

8 κόσμου LU | 4 καὶ ϑέλξαι om. DL | κῆλαι U || 5 βού- 
λεσϑε L* βούλεσθαι cett.| 9 τελειοῦσϑαι CDU | τοῦτο τὸ οὕτως 
Ὁ τὸ οὕτως L τοῦτο οὕτως U τοῦτο D [10 γε om. DL | 10—11 
ϑρέψαι LU | 13-- 18 τῆς δ᾽ ἑφϑῆς D' τοῖς δ᾽ ἐφθοῖς Ὁ V 
14 μέντ᾽ 2 γὰρ 1, ἦν οὕτως D ἢ 18 κινδυνεῦεν V 9A. exc 
om. {7.33 ὁμαλέσι τε LU ὁμαλοῖς Ὁ 

o—— 
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καὶ ὅλως ἁπάσας τὰς δυσχωρίας διελϑεῖν ἀμείνων 

ἄνθρωπος τοῦ τερατώδους ἐκείνου Κενταύρου. ἐβου- 

λόμην δ᾽ ἂν αὐτὸν ἰδεῖν ἢ οἰκοδομούμενον ἢ ναυπη- 

γούμενον ἢ διὰ τῶν ἱστῶν ἐπὶ τὰς κεραίας τῶν πλοίων 
ἀναρριχώμενον ἢ ὅλως τῶν ναυτικῶν ἔργων τι μετα- 

χειριξόμενον, ὡς ἄτοπός vs δεινῶς ἐν ἅπασιν ἦν ἂν 
καὶ πολλαχῇ τελέως ἀδύνατος. πῶς γὰρ ἂν ἐν ταῖς 

οἰκοδομήδσεσι διὰ μακρῶν καὶ λεπτῶν κλιμάκων ἐπὶ 
τοίχους ὑψηλοτάτους ἀνήει; πῶς δ᾽ ἂν ἐπὶ τὰς κε- 

ραίας τῶν νεῶν; οἷος δ᾽ àv ἐρέσσων ἦν, ᾧ γε 
μηδὲ καϑῆσϑαι καλῶς ἐνεχώρει; κἂν εἰ τοῦτό γε αὐτῷ 
ὑπῆρχε, τὰ πρόσϑια δκέλη τὰς τῶν χειρῶν ἐνεργείας 
ἐκώλυεν ἄν. ἀλλ᾽ ἴσως μὲν ἂν ναύτης ἄχρηστος, 

γεωργὸς δ᾽ ἂν ἦν χρήσιμος. ἀλλ᾽ ἐνταῦϑα καὶ πλέον 
118 ἀχρηστότερος, | καὶ μάλιστ᾽ εἰ πρᾶξαί τι δέοι τοῖς 

δένδροις ἐπαναβαίνοντα καί τινας τῶν καρπῶν δρέ- 

πεόϑαι. μὴ τοίνυν ταύτην μόνην αὐτοῦ ϑεώρει τὴν 

ἀτοπίαν. ἀλλ᾽ ἐπὶ τὰς τέχνας ἁπάσας ἴϑι καὶ σκόπει 

χαλκεύοντα καὶ σκχυτοτομοῦντα καὶ ὑφαίνοντα καὶ 

ἠπώμενον αὐτὸν χαὶ γράμματα γράφοντα, πῶς μὲν 

καϑιεῖται, ποίοις δὲ μηροῖς ἐπιϑήσει τὸ βιβλίον, ἢ τῶν 

ἄλλων ὀργάνων ἕκαστον ὕπως μεταχειριεῖται. πρὸς 

γὰρ αὖ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν οἷς ἄνϑρωπος ἐξαιρέτως 

ἔχει, καὶ τὸ καϑέξεσϑαι χρησίμως ἐπὶ τῶν ἰσχίων 

2 ὁ ἄνϑ. Ὁ | 8 δ᾽ οὖν L | αὐτὸν om. D | 7j an&e οἰκοδομούμενον | 
om. U|6 ve] γε Ὁ | ἂν ἦν D| 1 γὰρ ἂν LU γὰρ CD || 1—8 ταῖς 
οἰκοδομήσεσι CU τοῖς οἰκοδομήμασι D || 8 λεπτῶν καὶ μακρῶν D | 
9 ἂν ἀνήει D| à" à» CLU δὲ D || 10 κεραίας τῶν νεῶν CLU 
πῶς --- κεραίας om. D | οἷος CLU πῶς D || 11 καϑῆσϑαι CLU 
καϑέξεσθαι D | 13 ἂν post ἐκώλυεν om. D, item post uiv | 
14 ἦν CLU εἴη D | ἐνταυϑοῖ D || 17 μόνην om. D | 18 ἴσϑι DU | 
19—20 xa4 ἠπώμενον αὐτὸν om. D || 21 καϑιεῖται CU καϑευ- 
deze, (Sic) D καϑεδεῖται L 
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τούτῳ μόνῳ πάντων fov ὑπάρχει. λέληϑε δὲ καὶ 
τοῦτο τοὺς πολλοὺς καὶ νομίζουσιν ὀρϑὸν μόνον 

ἑστάναι τὸν ἄνθρωπον, οὐκ εἰδότες, ὅτε καὶ τὸ καϑέ- 
ξεσϑαι μόνος ἔχει. ὃ γοῦν Κένταυρος ἐχεῖνος ὃ τῶν 

5 ποιητῶν, ὃν οὐχ ἄνϑρωπον. ἀλλ᾽ ἱππάνϑρωπόν τινα 
μᾶλλον ἐν δίκῃ καλέσειας ἄν, οὔτε στηρίξεσϑαι δυνα- 
τὸς ἀσφαλῶς ἐπὶ τῶν ἰσχίων οὔτ᾽, εἰ καὶ τοῦϑ᾽ ὑπῆρ- 
χὲν αὐτῷ, ταῖς χερσὶν ἐχρῆτ᾽ ἂν δεξιῶς, ἐμποδιξόντων 
αὐτῷ τῶν προσϑίων σχελῶν εἰς ἁπάσας τὰς ἐνεργείας, 

10 ὥσπερ εἰ καὶ ἡμῶν ἑκάστῳ δύο τις τῷ στέρνῳ προσ- 
δήσειε προμήκη ξύλα. καὶ [] γὰρ οὖν καὶ εἰ κατακλίναι 174. 
τις ἡμᾶς οὕτω σκευάσας ἐν σχιμποδίῳ, ϑαυμαστή τις 
ἡ συνουσία δηλονότι φανεῖται, καὶ πολὺ μᾶλλον ἔτι 

δεηθέντων ὕπνου. ϑαῦμα γὰρ δὴ καὶ τοῦτο τῶν Κεν- 
is ταύρων ἐκείνων. οὔτε σκίμποδι χρῆσϑαι δυναμένων 

ὅλως οὔτ᾽ ἐπὶ τῆς γῆς ἀναπαύεσϑαι" δεῖται yàp τῶν 
ἐν αὐτοῖς μορίων ἡ κατασχευὴ τοῦ σώματος ἑκατέρα 

ϑατέρου, ἡ uiv ἀνθρώπειος σχίμποδος, ἡ δ᾽ ἵππειος 
γῆς. ἀλλ᾽ ἴσως οὐχ ἱππείοις τέτταρσι σκέλεσιν, ἀλλ᾽ 

30 ἀνθρωπείοις ἄμεινον ἡμῖν κεχρῆσϑαι. οὕτω μέν γε 

πρὸς τῷ μηδὲν ἔχειν πλέον εἰς μηδεμίαν ἐνέργειαν 
ἔτι καὶ τὸ τάχος ἀνθρώποις ἀπώλετ᾽ ἄν. καὶ μὴν εἰ 
μήϑ᾽ ἱππείοις μήτ᾽ ἀνϑρωπείοις, οὐδ᾽ ἄλλου τινὸς 
ξῴου" τὰ μὲν γὰρ τοῖς τῶν ἵππων μᾶλλον, τὰ δὲ τοῖς 

3. τῶν ἀνθρώπων ἔοικεν. ὁπότ᾽ οὖν τῶν τεττάρων οἱ 
δύο περιττοί, πρόδηλον, ὡς. εἴπερ Ἐξ εἴχομεν πόδας 

8—1 devel ἦν DIU αὐτῷ σα Ὁ [10-11 a movebjone vota 
bulo deficit Ὁ usque ad vocabula μελῶν ἀσϑενείας p. 178, 14 k | 
11 xerexiivy D | 12 οὕτως ἡ D | συμποσίῳ codd. σκιμποδίῳ 
Cora. | 14 δὴ LU ἂν D 16 οὔτε ax. LU οὐ τῷ 6x. DAS Was 
scripsi: δέω» LU ὅλω D || 90 qun Qui V s ὑμὸς V J 1 1 20 ἡμῖν κεχρῆ! 
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ἢ καὶ πλείονας, ἔτι πλέονες àv οὕτως ἡμῖν ἦσαν oi 
μάταιοι. καϑόλου γὰρ εἰπεῖν, εἴ τι μέλλει χερσὶ καλῶς 

176 χρῆσϑαι ξῷον, οὐδὲν χρὴ τούτου προ κεῖσϑαι τῶν 
στέρνων ἐμπόδισμα. μὴ ὅτι σύμφυτον, ἀλλὰ μηδ᾽ 

ἐπίκτητον. 

Cap. Il. Ἵππῳ μέντοι καὶ Boi καὶ κυνὶ καὶ λέοντι 
καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς παραπλησίοις, ὡς ἂν μηδεμίαν 

μέλλουσι μεταχειρίξεσϑαι τέχνην. ὥσπερ μάταιον ἦν 
χεῖρας ἔχειν, οὕτω καὶ δίποσιν εἵναι" τί γὰρ ἂν ἦν 
τὸ πλέον αὐτοῖς, ὀρϑοῖς μὲν ἐπὶ δυοῖν ποδοῖν ἑστῶσι, 
χεῖρας δ᾽ οὐκ ἔχουσιν; ἐμοὶ μὲν οὐχ ὅπως ἂν οὐδὲν 
σλέον ἔχειν οὕτω κατασκευασϑέντα δοκεῖ. ἀλλὰ καὶ 

τῶν νῦν ὑπαρχόντων αὐτοῖς στερήσεσϑαι., πρώτης μὲν 
τῆς περὶ τὴν ἐδωδὴν ἑἕτοιμότητος, δευτέρας δὲ τῆς 
τῶν ἐμπροσθίων μελῶν ἀσφαλείας, καὶ τρίτου τοῦ 
τάχους. ἐπεὶ γὰρ οὐκ εἶχε χεῖρας, ἐχρῆν δήπου τὰ 
μὲν τοῖς προσϑίοις σκέλεσι προσφέρειν τὴν τροφὴν 
τῷ στόματι, τὰ δ᾽ ἐπικύπτοντα λαμβάνειν. ὅσα μὲν 
οὖν σαρκοφάγα, πολυσχιδεῖς τούτων οἱ πόδες" ὅσα δὲ 
ποηφάγα, τὰ μὲν ὁπλὰς ἔχει. τὰ δὲ χηλάς. τὰ μὲν 

οὖν σαρκοφάγα πάντη πάντως ἐστὶν ἄλκιμα, καὶ διὰ 
τοῦτ᾽ οὐ μόνον ἐσχίσϑησαν αὐτῶν οἱ πόδες πολυειδῶς, 

116 ἀλλὰ καὶ στερεούς τε | καὶ γαμψοὺς ὄνυχας ἔφυδαν᾽ 
οὕτω γὰρ ἔμελλε καὶ ϑηράσδειν ϑᾶττον καὶ καϑέξειν 

ὀᾷον. τῶν δὲ ποηφάγων οὐδὲν οὕτως ἄλκιμον ὡς τὰ zi 

1 πλέονες U πλέον LD | ἂν οὕτως U οὕτως ἂν D ἂν om. 
L | ἡμῖν ἦσαν Ὁ ἦσαν ἡμῖν DL | οἱ LU om. D | 2 εἰπεῖν U 
om. DL || 3 χρῆσϑαι U χρήσασθαι DL | τούτου χρὴ D | 3—4 
τοῦ στέρνου D | 4 μηδ᾽ LU οὐδὲ Ὁ || 7 τοῖς om. L | οὐδεμίαν L || 
10 τὸ om. L || 18 στερηϑήσεσθαι L | 16 τρίτου τοῦ LU τρίτης 
D J 16 ἔχεν Ὁ | 18 ἐπικύπτοντα Ὁ κύπτ. DL || 19 oov εἰσιν Ὁ | 
2I ssi» U | 24 ἔμελλον LU | ϑηράσειν scripsi: δράσειν LU 

ϑρώσσειν D [| 26 post οὐδὲν add. μὲν ἦν UU 

τῷ 
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σαρκοφάγα. χρῆται γοῦν οὐκ ὀλίγῳ πολλάκις Ovuc 
καὶ ἵππος καὶ ταῦρος καὶ διὰ τοῦτο τῷ μὲν ὁπλαί, τῷ 

δὲ κέρατα γεγόνασιν. ὅσα δὲ παντελῶς δειλά, τούτοις 
οὔϑ᾽ ὁπλή τίς ἐστιν οὔτε κέρας ἀμυντήριον. ἀλλὰ 

Ὁ χηλαὶ μόνον. ταῦτα μὲν οὖν ἐπικύπτοντα νέμεται. 
τὰ δὲ σαρκοφάγα τοῖς προσϑίοις ποσὶν ἀντὶ χειρὺς 
χρῆται πρός τε τὸ κατασχεῖν τι ξῷον ϑηράσαντα καὶ 
T6 στύματι προσενεγκεῖν τὴν τροφήν. εἰ δ᾽. ὥσπερ 

ἐστὶ παντὶ τῷ σώματι σύντονα καὶ σφοδρά, καὶ οἱ 
10 πόδες αὐτῶν στερεαῖς ὁπλαῖς ἐχρατύνϑησαν. ἣν μὲν 

ἂν οὕτω ys πολὺ μᾶλλον ὠκύτερα σφῶν αὐτῶν ἢ νῦν 

ἐστι, τὰς δ᾽ εἰρημένας χρείας τῶν σκελῶν, ἀναγκαιο- 
τέρας οὔσας. οὐκ ἂν ἔσχεν. ὅσα δὲ τῶν ξῴων ἄναιμα, 
ταῦτα δηλονότι ψυχρύτερα ταῖς χράσεσιν ὑπάρχοντα 

15 καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἀσϑενέστερά τε πάντη καὶ πρὸς τὰς 
κινήσεις ἀργότερα σμικροῖς καὶ πολλοῖς κέχρηται || τοῖς τττ 
σχέλεσι" μικροῖς μέν, ὅτι μεγάλα βαστάξειν τε καὶ 
μεταφέρειν ἀδυνατεῖ, πολλοῖς δέ, διότι μικροῖς. ἐπεὶ 

γὰρ ἢ ἐκ τοῦ πλήϑους ἢ ἐκ τοῦ μεγέϑους τῶν σχε- 
9ο λῶν τὸ τάχος περιγίγνεται τῆς βαδίσεως, οἷς ἀδύνατον 

dv μεγάλα φῦσαι τὰ κῶλα, τούτοις ὑπόλοιπος 4| ἐκ 
τοῦ πλήϑους ὠφέλεια. τινὰ δὲ καὶ δι’ αὐτὸ τοῦτο 
προμηκέστερα τοῖς ὅλοις σώμασιν ἐγένετο, καϑάπερ 
ἴουλός τε καὶ σχολύπενδρα, χώραν τῷ πλήϑει τῆς τῶν 

xs σχελῶν ἐχφύσεως προμηϑουμένης τῆς φύσεως. ὅσοις 

δ᾽ αὐτῶν ἠδυνήθη, χἂν εἰ μὴ μεγάλα, μακρὰ γοῦν 

1 γοῦν U γὰρ 1, οὖν D | οὐκ om. ἵν] ὀλίγῳ U ὀλίγ D ὀλίγος 1.1 
δ νέμονται D ἢ Ἰ ϑηράσαντι Ὁ} 12 ποῖν Ὁ zoo DD [14 inda. 
χοντὰ LU ὑπάρχει D ] 18 δὲ διότι] δ᾽ ὅτι & | ὯΝ τῆς Ses 
Er DL'| 91 τὰ κῶλα φῦσαι DL | ὯΝ διὰ τοῦτο WV 
33 £rivero D [94 τε om. D 

k Θαιανυν ed. Helmreich L. Ἂ 
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καὶ λεπτὰ φῦσαι τὰ κῶλα, καϑάπερ ἀκρίδσι vt καὶ 

πάρνοψι, τούτοις οὐδὲν ἔδει πάμπολυ πλῆϑος ἐργά- 
σασϑαι τῶν σκελῶν. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν ἀναίμων 
ξῴων τῆς διαφορᾶς ἐπὶ πλεῖστον ᾿ἀριστοτέλει καλῶς 

εἴρηται. τῶν δ᾽ ἐναίμων τῶν πεζῶν. ἃ δὴ καὶ μά- s 

λιστ᾽ ἀνθρώποις ἔοικε, τέτταρες ἑκάστῳ πόδες ἐγένοντο, 

τάχους μὲν ἕνεκα καὶ ἀσφαλείας ἅπασι. τοῖς δ᾽ ἀλ- 

κίμοις ἐξ ἐπιμέτρου τὰ χειρῶν ἐνίοτε συνεργαζόμενοι. 

118 περὶ μὲν οὖν τῆς elg τάχος αὐτῶν ὠφελείας καὶ || τῆς 
εἷς ϑήραν τε ἅμα καὶ ἐδωδὴν τοῖς ἀλκίμοις αὐτάρκως 10 

εἴρηται. ὅτι δὲ καὶ ἀσφαλέστερον ἦν αὐτοῖς ἐπὶ τετ- 
τάρων βαδίξειν σκελῶν ἢ ὀρϑοῖς ἐπὶ δυοῖν δστάναι, 

γνοίης ἄν, εἰ λογίδαιο, πόσῳ τινὶ τὰ κατὰ τὴν γαστέρα 

τε καὶ τὰ στέρνα μόρια τῶν κατὰ τὴν ῥάχιν ἐστὶν 

εὐπαϑέστερα, καὶ ὡς οὕτω μὲν βαδιζόντων. ὡς vivis 

βαδίζει, τὰ μὲν εὐπαϑῆ κατακέκρυπται καὶ φρουρεῖται 
πρὸς τῶν ὑπερκειμένων, ἔκκειται δὲ καὶ προβέβληται 

τὰ δυσπαϑῆ,. ὀρϑῶν δ᾽ ἀναστάντων ἀκάλυπτα καὶ 

ἀστέγαστα καὶ γυμνὰ καὶ ἀφύλακτα πανταχόϑεν ἐγίγνετο 

τὰ κατὰ τὴν γαστέρα μόρια καὶ τελέως εὐπαϑῆῇ᾽ οὐ 30 
γὰρ δὴ χερσί τε καὶ λόγῳ χρώμενα, καϑάπερ ἄνϑρω- 

πος. ἔμελλέ τι προβάλλεσϑαι τῆς γαστρὸς ἢ τῶν στέρ- 

vov ἐπίκτητον πρόβλημα. τῆς φυσικῆς τῶν ταύτῃ 

μελῶν ἀσϑενείας ἐπανόρϑωμα. διὰ ταῦτα μὲν δὴ τοῖς 
ἄλλοις ἅπασι ξῴοις τοῖς ἐναίμοις τετράποσιν εἶναι ss 

βέλτιον ἦν, ὥσπερ τοῖς ἀναίμοις πολύποσι᾽ διὰ δ᾽ αὖ 
τἀναντία τούτων τοῖς ἀνθρώποις δίποσιν, ὡς ἂν μήτε 

119 τῆς || ὠφελείας. ἧς τἄλλα ξῷα, πρὸς τοῦ πλήϑους τῶν 

2—48 ἐργώζεσθαι D || 8 τῶν σκελῶν 1, τῶν om. DU | 14 ἐστὶν] 
“σῶν D |[ 18 ὀρθῶς D | ἀκατάλυπτα D'U | 98 post ἐπίκτητον 

add. τὸ D [| 26 7»ν om. ed 
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σκελῶν ἀπολαύειν δεομένοις sig πολλά τε βλαβησο- 
μένοις, εἰ μὴ δίποδες εἶεν. ἀλλὰ δίποδες μὲν καὶ 
οἱ ὄρνιϑες" ὀρϑὸς δὲ μόνος ἁπάντων ξῴων ἄνϑρω- 

zog μόνῳ γὰρ αὐτῷ κατ᾽ εὐθὺ τῶν σκελῶν ἡ ῥάχις 
5 ἐστίν" εἰ δ᾽ αὕτη, δηλονότι καὶ τὸ ἄλλο πᾶν σῶμα τὸ 

πρὸς τὴν ξωὴν ἀναγκαῖον. οἷον γάρ τις τρόπις ἡ 

ῥάχις τούτου τοῦ σώματος ὑπάρχει, καὶ πρὸς αὐτὴν 
τὰ σχέλη τοῖς μὲν ὕρνισιν. ὥσπερ τοῖς τετράποσι, 

γωνίαν ὀρϑὴν ἐργάξεται. μόνοις δὲ τοῖς ἀνθρώποις 

10 ἐπὶ μιᾶς εὐθείας ἐκτέταται. τοιοῦτον οὖν τὸ σχῆμα τὰ 
σκέλη πρὸς τὴν δάχιν ἔχει τοῖς τετράποσί τε καὶ πτη- 
νοῖς ξῴοις βαδίξουσιν. οἷον τοῖς ἀνθρώποις καϑη- 

μένοις" καὶ διὰ τοῦτ᾽ ὀλίγῳ πρόσϑεν ἐρρέϑη μηδὲν 
αὐτῶν ὀρϑὸν ἴστασϑαι μηδέποτε. 

i5 — Cap. HL Πῶς οὖν οὐδὲ καϑέξεσϑαι δύναται, 
καϑάπερ ἄνϑρωπος, ἐπὶ τῶν ἰσχίων ἐδραξόμενα; τοῦτο 
γὰρ ἔτι λείπειν ἔοικε τῷ λόγῳ. ὅτι δεῖ κάμπτεσθαι 

τὰ τοῖς | ἰσχίοις συνημμένα κῶλα κατὰ τὴν τοῦ μηροῦ 180 
πρὸς τὴν κνήμην διάρϑρωσιν εἰς τοὐπίσω. αὐτὴ μὲν 

30 γὰρ ἡ ῥάχις πρὸς τὸν μηρὸν ἐν τῷ καϑέξεσϑαι γωνίαν 
ὀρϑὴν ἐργάξεται, ὃ μηρὸς δ᾽ αὖ πάλιν εἰ μὴ πρὸς 

τὴν κνήμην ἑτέραν τοιαύτην ἐργάσαιτο. οὐκ ἄν ποτ᾽ 
ὀρϑὴ πρὺς τοὔδαφος ἡ κνήμη γένοιτο. κἂν τούτῳ τὸ 

ἀσφαλὲς τῆς ἔδρας διαφϑαρήσεται. εἴπερ οὖν ἐν τῷ 
30 χάμπτεσϑαι κατὰ τὸ γόνυ τὰ τοῖς ἰσχίοις συνημμένα 

κῶλα τὸ καϑέξεσϑαι γίγνεται, δῆλον, ὡς οὐδενὶ δύναται 
τῶν τετραπόδων ὑπάρξαι" πάντα γὰρ sig τὰ πρόσω 

1 res CLU 2 ev L | 8 oi om. D | ἁπάντων (πάν- 
τῶν U) ἔῴων OLU £. ἀπ. D | 3—4 à ἄνϑ. D ὃ τις CU om. DL. | 
10 τὸ om. CDU | 15 οὐδὲ CLU μὴ D (20 γὰρ om. ὍΣ ἢ 
ky mors DL ἢ 38 xd» C καὶ cett.| 94 οὖν om. Ὁ V τὰ wee 
ΟἿ τὸ om. DL |rà] καὶ U καὶ τὰ Ὁ ἡ δ τὸ πρόσω V. 

s 
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τὰς καμπὰς ἔχει τῶν ὀπισϑίων σκελῶν. τὰ μὲν γὰρ 
πρόσϑια ταῖς ὠμοπλάταις αὐτῶν συνῆπται. καϑάπερ 

τοῖς ἀνθοώποις, τὰ δ᾽ ὀπίσϑια τοῖς ἰδχίοις᾽ αἱ καμπαὶ 

δ᾽ ἀμφοτέρων ἔμπαλιν τοῖς ἀνθρώποις τῶν μὲν προ- 

σϑίων εἰς τοὐπίσω. τῶν δ᾽ ὀπισϑίων εἰς τὰ πρόσω. s; 
τετρασκελέσι γὰρ οὖσιν αὐτοῖς ἄμεινον ἦν εἰς ἀλλήλας 

ἐστράφϑαι τὰς καμπάς, ἀνθρώπῳ δὲ τὰ μὲν ταῖς 
ὠμοπλάταις συνημμένα κῶλα. χεῖρες γενόμενα. χρησί- 

ucc εἰς τοὔμπροσϑεν κατ᾽ ἀγκῶνα κάμπτονται᾽ δέ- 

δεικται γὰρ ἐν τῷ πρόσϑεν λόγῳ βέλτιον εἶναι πρὸς 

181 ἀλλήλας ἐστρόφϑαι τὰς χεῖρας. εὐλόγως δὲ καὶ τὰ 
σκέλη τὴν κατὰ τὸ γόνυ καμπὴν εἰς τοὐπίσω κέκτηται" 

μόνως γὰρ οὕτως οἷόν v ἦν καθέζεσθαι καλῶς. ὡς 

καὶ τοῦτ᾽ ὀλίγον ἔμπροσϑεν ἀποδέδεικται. ὥσϑ᾽ ὅταν 

μὲν ἐπὶ μιᾶς εὐθείας ἡ ῥάχις ἡ τοῖς δκέλεσιν. εἰς τὸ 

τρεῖς διαφορὰς ὄχημάτων ἄγεσϑαι τὸ ξῷον δύναται, 

εἰ μὲν αὐτὴν τὴν ῥάχιν ἐπὶ τῆς γῆς κατακλίνειεν, 

ὕπτιον ἀκριβῶς γιγνόμενον, εἰ δὲ τὴν γαστέρα, πρηνξς. 
εἶ δ᾽ αὐτοῖς τοῖς ποσὶ στηριχϑείη. τηνικαῦτ᾽ ἀκριβῶς 

ὀρϑὸν ἱστάμενον, εἰ δέ τινα γωνίαν ποιήσαιτο πρὺς so 
τὴν ῥάχιν τὰ σκέλη. δῆλον, ὅτι οὐδὲν ἔτ᾽ ἐκείνων τῶν 
σχημάτων ἀκριβῶς ἐστιν ὀρϑόν. ὥστ᾽ εὐλόγως ξἔιι- 

προῦϑεν εἴπομεν ἄνϑρωπον μόνον ὀρϑὸν ἵστασϑαι. τὰ 

γὰρ ἄλλα bo, τὰ μὲν μᾶλλον, τὰ δ᾽ ἧττον, ἅπαντα 

δ᾽ οὖν ἐστι πρηνῆ, τρόπον ὁμοιότατον βαδίζοντα τοῖς ss 
ἐπὶ τῶν χειρῶν ἕρπουσι βρέφεσιν. ἀσκαλαβῶται μέν 

γε καὶ σαῦραι καὶ πάνϑ᾽ ὅσα βραχυσκελῆ ξῷα τελέως 
ἐστὶ πρηνῆ. ψαύει γὰρ αὐτῶν ἡ γαστὴρ ἀεὶ τῆς γῆς. 

ra 0 

8 γενόμεναι CLU | 9 ἀγκῶνος D | 18 ἂν οὕτως CU ἂν 
om. DL| 21 ὅτε ὡς CU || 22—28 ἔμπροσθεν om. DL | ?8 ὀρϑὸν 

ucvor D [Γ 37 γε καὶ σαῦραι CLU om. D(28 ἐστὶ CLU εἰσὶ D! 
“δὲ post γῆς colloc. D 
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καὶ τούτων ἔτ᾽ ἀκριβέστερον οἱ ὄφεις. ἵππος δὲ καὶ 

κύων καὶ βοῦς καὶ λέων καὶ πάντα τὰ τετράποδα | 
μεταξὺ τῶν τ᾽ ἀκριβῶς ἐστι πρηνῶν καὶ τῶν τελέως 182 
ὀρϑῶν. οὕτω δὲ καὶ οἵ ὕὄρνιϑες ἅπαντες. εἰ καὶ δί- 

5 ποδές εἶσιν" οὐ γὰρ ἐπὶ μιᾶς εὐθείας οὐδ᾽ οὗτοι τῇ 

ῥάχει τὰ τῆς βαδίσεως ἔχουσιν ὄργανα. ὥστε μόνος 

ἁπάντων ξῴων ἄνϑρωπος ὀρϑὸς ἀνέστηκεν, ὥσπερ οὖν 
καὶ καϑέξεσϑαι μόνος ἁπάντων ἐδείκνυτο. καὶ γὰρ 
οὖν καὶ τῶν χειρῶν αἵ κατὰ τὰς τέχνας ἐνέργειαι 

40 πᾶσαι δυοῖν τούτων δέονται σχημάτων. τὰ μὲν γὰρ 
ὀρϑοί, τὰ δὲ καϑήμενοι χειρουργοῦμεν" οὐδὲν δ᾽ οὔϑ᾽ 
ὕπτιος οὐδεὶς οὔτε πρηνὴς ἐργάξεται. καὶ δεόντως 

οὐδὲν τῶν ἄλλων ξῴων οὔϑ᾽ ἴστασϑαι δυνατὸν οὔτε 
καϑέξεσθαι κατεσκεύαφεν ἡ φύσις, ὅτι οὐδὲ χειρουρ- 

15 γήσειν ἔμελλέ τι. τὸ δ᾽ οἴεσθαι διὰ τοῦτ᾽ ὀρϑὸν 
ἑστάναι τὸν ἄνϑρωπον. ἵν᾽ ἐς τὸν οὐρανὸν ἑτοίμως 

ἀναβλέπῃ καὶ λέγειν ἔχῃ 
"ἀνταυγέω πρὸς Ὄλυμπον ἐταρβήτοισι προσώποις", 

ἀνθρώπων ἐστὶν οὐδέποϑ᾽ ἑωρακύτων τὸν καλούμενον 
30 οὐρανοσχύπον ἰχϑύν' ὡς οὗτός ys, κἂν εἰ μὴ βού- 

Aowro, πρὺς τὸν οὐρανὺν ἀεὶ βλέπει, ἄνϑρωπος δ᾽, ci 

μὴ τὸν τράχηλον ἀνακχλάσειεν εἰς τοὐπίσω. τὸν οὐ- 
φανὸν οὐκ ἄν ποτε ἢ ϑεάσαιτο. τουτὶ δὲ τὸ ἀνακλᾶν 188 
οὐ μόνῳ δήπουϑεν ὑπάρχει τούτῳ τῷ ξῴῳ, ἀλλ᾽ οὐδὲν 

35 ἧττον καὶ τοῖς ὕνοις. ἵνα παραλείπω τοὺς μακρο- 

3 πρανῶν codd. | 6 μόνων D | Τ ὁ ἄνϑρωπος CD ἀνέστηκεν 
OLU ἔστηκεν D | 10 τούτων OU τούτοιν DL ἢ 15 ὀρϑῶς D | 
16 ἐς CU εἰς DL 18 ἀνταυγέω] Empedocles apud Plut. Mor. 

. 100 2 | ἀνταυγέω CU ἀντωπῶ ὉΠ Gn marg) L | 18 wwe 
Tori» add. μὲν CDL | οὐδέποϑ᾽ CU οὐχ D | vost Ἑωφοκότων, 
add. οὐδεπώποτε D L | 23—24 ἀνακλώμενον οὗ δύχα. CN. Vt ὄνονεν, 
ὁμοίοις LU! in marg. ἄλλοις U* | παραλίπω C. 
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τραχήλους ὄρνιϑας, οἷς οὐ μόνον ἄνω ῥαδίως, εἰ Bov- 
ληϑεῖεν, βλέπειν, ἀλλὰ καὶ πανταχόσε περιφέρειν 
ἑτοίμως ὑπάρχει τοὺς ὀφϑαλμούς. τὸ δὲ μηδὲ Πλά- 
τῶνος αὐτοὺς ἀκηχοέναι λέγοντος. ὡς οὐ τοῦτ᾽ ἔστι 

τὸ ἄνω βλέπειν. ὅταν τις ἑαυτὸν ὕπτιον ἀνακλίνειε 5 

χασμώμενος. ἀλλ᾽ ὅταν οἶμαι τῷ νῷ τὴν τῶν ὄντων 
φύσιν ἐπιδκοπῆται, δεινῶς ὀλίγωρον. ἀλλ᾽, ὅπερ κατ᾽ 

ἀρχὰς εἴπομεν, ὀλίγοι τῶν ἔμπροσϑεν ὀρϑῶς ἐγνώκασδι 
περὶ χρείας μορίων. καὶ αὐτὸ δὴ τοῦτο πολὺ μᾶλλον 

ἐπιστατέον ἐστὶν ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ σπουδαστέον ἐπεξελ- 10 

ϑεῖν ἁπάδῃ τῇ πραγματείᾳ μηδὲν ὅλως ἑκάστου μορίου 
παραλιπόντας. ὡς καὶ πρόσϑεν ἐρρέϑη. μὴ ϑέσιν., μὴ 

μέγεϑος, μὴ πλοκήν, μὴ σχῆμα, μὴ τὴν ἄλλην ἅπασαν 

διάπλασιν, ἀλλὰ μηδὲ μαλακόφϑητα μηδὲ σκληρότητα 

μηδὲ τἄλλα τὰ ταῖς κράσεσιν ἑπόμενα. μηδ᾽ εἰ πρὸς τὸ 
184 ἄλληλα κοινωνίας ἔχει τὰ μόρια | κατὰ σύμφυσιν 

ἢ προδάρτησιν ἢ παράϑεσιν ἢ τὴν εἰς ἀσφάλειαν 

παραδχευήν. 

Cap. IV. '4of£óus9« δ᾽ οὖν αὖϑις ἀπὸ τῶν σκελῶν 
καὶ δείξωμεν ἕκαστον τῶν ἐν αὐτοῖς μορίων οὕτω s 

τεχνικῶς κατεδχευασμένον. ὡς μηδ᾽ ἐπινοηϑῆναι δύ- 

ναῦϑαι βελτίονα κατασκευὴν ἑτέραν. ἡ δ᾽ ὁδὸς κἀν- 
ταῦϑα τῷ λόγῳ καὶ ἡ καϑ' ἕκαστον τῶν προβαλλο- 
μένων εὕρεσίς τε καὶ ἀπόδειξις κατὰ τὴν ἐν ἀρχῇ 

ῥηϑεῖσαν ἔσται μέϑοδον. ἐπεὶ τοίνυν. ὥσπερ ἡ χεὶρ ss 

ἀντιληπτικὸν ὄργανον, οὕτω τὸ δκέλος βαδιστικὸν 

3—4 Πλάτωνος] Rep. 529 B | 4 αὐτοῦ CU || ὅ ἑαυτὸν ἴ, αὖ- 
τὸν U | ὕπτιον αὐτὸν D | 6 τῷ vo om. U (lacuna) | B ἐγνώκασι 
DL εῴρύκασε CU || 10 ἐπισυστατέον ἡμῖν ἐστιν Ὁ ἐστὶν om. DL | 
12 παραζεέπογτας DL || 17 προσάρϑρησιν CDU! (19 δ᾽ οὖν CU 
o?» DL 20 ἕν ἔκαστον D | 25 ἐστὶ ΟἿ, ἃ 26 οὕτω «ox GV 
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ἐγένετο. καὶ οὐχ ἁπλῶς ys βαδιστικόν, ἀλλ᾽ ὡς ἂν 
μάλιστα πρέποι Le σοφῷ. — πρὸς τοῦτο γοῦν αὐτὸ 
βλέποντες ἐν τῷ νῦν τελευτηϑέντι λόγῳ περὶ τοῦ τῶν 
σκελῶν ἀριϑμοῦ διελέχϑημεν. --- ἑπόμενον ἂν εἴη 

s δεικνύειν ἕχαστον τῶν ἐν αὐτοῖς μορίων οὕτω κατε- 

σκευασμένον. ὡς ἂν μάλιστα χρηστὸν ἔσοιτο δίποδι 
fep λογικῷ. πότερον οὖν ἄμεινον ἣν αὐτῷ στρογγύ. 
λους καὶ σχληροὺς γενέσϑαι τοὺς πόδας, ὥσπερ τοῖς 

ἵπποις, ἢ προμήκχεις τε καὶ πλατεῖς καὶ μαλακοὺς καὶ 

10 πολυσχιδεῖς, οἷοί πὲρ νῦν εἶσι: τῇ μὲν γὰρ προτέρᾳ | 

ῥηϑείσῃ κατασκευῇ τάχος τε καὶ δυσπάϑεια τάχ᾽ ἂν 186 
ἔπεσϑαι δόξειε" τῇ δὲ δευτέρᾳ τούτων μὲν οὐδέτερον 
οἰκεῖον, ἐναργῶς μέντοι φαίνεται πρός τε τὰς δυσχω- 
ρέας ἁπάσας ἐπιτήδειος ἡ τοιαύτη κατασκευή, κἂν εἴ 

is που δεηϑείημεν ὑψηλοῖς ἐπανιέναι τοίχοις ἢ δένδροις 

j| πέτραις. εἰ τοίνυν ἀμφότερα μὲν οὐχ οἷόν v ἦν 
ἔχειν τὰ πλεονεχτήματα κατασχευὴν οὐδετέραν, ἔδει. 
δ᾽ ἐλέσϑαι πάντως ϑάτερον, δῆλον, ὡς ἵπποις μὲν τὰ 

πρότερα. τὰ δεύτερα δ᾽ ἀνθρώποις ἣν αἱρετώτερα. 
30 τοῖς μὲν γάρ, ὅτι τετράποδές εἶσιν, ἀσφαλῶς ἐπὶ τῶν 

τεττάρων ὑπάρχει βεβηκέναι στρογγύλων γεγονότων" 

δίποδι δὲ ξώῳ σφαλερὰ παντελῶς ἡ τοιαύτη κατασκευή, 
πλὴν εἰ μὴ μόνον στρογγύλας, ἀλλὰ καὶ πάνυ μεγάλας 

v& καὶ πλατείας ὑποθϑείης αὐτοῖς τῷ λόγῳ τὰς ὁπλάς. 

sx ἀλλ᾽ οὕτω γ᾽ ἂν ἄχϑος τε περιττὸν γίγνοιτο xol πᾶν 
μᾶλλον ἢ ὠκύτητος ὄργανα. χρὴ τοίνυν, εἰ τάχους ἕνεκα 

περιφερεῖς κατασκευάξοιντο πόδες, μὴ τοιούτους μόνον, 

ἀλλὰ καὶ σμικροὺς ὑπάρχειν αὐτούς, οἷοι τοῖς ἵπποις 

3 πρέπον ODL'|4 δ᾽ ἂν LU | Τ ἦν ἄμεινον ὍΤΙ A S τὰ, 
πλατεῖς om. U | 19 7v] εἶναι D | 91 γεγονότων CV γενομένων 
D] so γίνοιτο CU γίνοιτο DL, | pod πᾶν wid. vobvevtuv Ὁ 
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186 εἰσίν. οὕτω | δὲ καὶ ἡ σκληρότης ἵπποις μὲν εἰς 
δυσπάϑειαν ἐπιτήδειος. ἀνθρώποις δ᾽ οὐ μόνον οὐδὲν 

πλέον. ὑποδήματα κατασκευάξεσϑαι δυναμένοις. ἀλλὰ 

καὶ πρὸς κακοῦ πολλάκις ἂν ἐγίγνετο. νῦν μέν γε 

τοῦ προτέρου παϑόντος ὑποδήματος ἕτερον ἡμῖν 
καινὸν ἀντ᾽ ἐκείνου περυϑέσϑαι ῥᾷστον" εἰ δ᾽ εἶχόν τι 
τοιοῦτον οἱ πόδες ὑπόδημα σύμφυτον, οἷον ἵπποι μὲν 

ὁπλάς, βόες δὲ χηλάς, εὐθὺς ἂν ἅμα τῷ παϑεῖν αὐτὸ 

χωλεύειν ἀναγκαῖον ἦν. ἐκείνοις μὲν οὖν τοῖς ξῴοις, 
ὡς ἂν μήτε χεῖρας ἔχουσι μήτε τέχνας. ἄμεινον ἦν 

ὁπωσοῦν sig δυσπάϑειαν παρεδκευάσϑαι τοὺς πόδας" 

ἀνθρώπῳ δὲ xa9' ἑκάστην πραγμάτων περίστασιν ἐπι- 
τήδειον ἐξευρίσκειν ὑπόδημα δυναμένω, πολλαχόϑι δὲ 
καὶ γυμνοῖς τοῖς ποσὶ χρῆσϑαι δεομένῳ βέλτιον ἦν 
ἀσκεπάστους εἷναι παντάπασιν. 15 

Cap. V. "44À' ὅτι μὲν ἄμεινον ἦν οὐ προμήκεις 
μόνον, ἀλλὰ καὶ μαλακοὺς εἶναι τοὺς πόδας. ἱκανῶς 

ἀποδέδεικται. διὰ τί δ᾽ εἰς τοσοῦτον προμήκεις, εἷς ᾿ 
181 ὅσον νῦν εἶσι. καὶ πλατεῖς εἰς τοσοῦτον καὶ κοίλους 

μὲν ἀτρέμα κάτωθεν. ἄνωθεν δὲ κυρτούς. καὶ διὰ τί zo 
πολυσχιδεῖς, ἑξῆς ἂν εἴη δεικτέον. ἐπεὶ τοίνυν βαδιδτι- 

κὸν ὄργανον ἐλέγομεν εἶναι τὸ ἀνθρώπειον δκέλος 
οὐχ ἁπλῶς, GAÀ ὡς ἂν μάλιστα πρέποι ξῴῳ σοφῷ. 
σύνϑετον δηλονότι καὶ οὐ παντάπασιν ἁπλῆν ἔτι φυ- 

λάξομεν αὐτοῦ τὴν ἔννοιαν. ὥστε ῥδητέον ἡμῖν ἐστι, 550 

CQ 

0 $^ 

ὃ κατασκευάσασϑαι D | 4 ἐγένετο D || 7 σύμφυτον ὑπόδημα 
CU | 10 7v] ἦν τὸ D | 11 παρεσκευάσθαι LU παρασκευάσϑαι C 
παρεσκευάσαι D | 15 αὐτοὺς add. post παντάπασιν D, post 
ἀσκεπάστους L || 16 ἦν CU ἐστὶν DL | 18 post προμήκεις add. 
ἐγένοντο CDL om. U | 19 κοίλους U κοῖλοι cett. || 20 ἀτρέμα 
CU ρέμα DL | κυρτοὺς Ὁ κυρτοὶ cett. || 22 ἀνθρώπινον CU || 

24 ἔξε add. codd. | 96 ἡμῖν ῥητέον D s 
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πρότερον μέν, ümcog γίγνεται ἡ βάδισις, ἔπειτα δέ, 

τίνος αὐτῇ προσιόντος ἡ ἀνθρώπῳ πρέπουσα. γίγνεται 
᾿ ἡ βάδισις τοῦ μὲν ἑτέρου τῶν σκελῶν ἐπὶ τῆς γῆς 

ἐρηρεισμένου, ϑατέρου δὲ περιφερομένου. ἀλλὰ τὸ 
5 μὲν ἐστηρίχϑαι διὰ τοῦ ποδὸς γίγνεται, τὸ δὲ περι- 
φέρεσθαι τοῦ παντὸς σχέλους ἐστὶν ἔργον" ὥστε, δι᾽ 
ἀντερείσεως καὶ κινήσεως ἐπιτελουμένου τοῦ βαδίζειν, 

τῆς μὲν οἱ πόδες εἰσὶ τὰ ὄργανα, τῆς δ᾽ ὅλα τὰ σκέλη. 
τοῦτο δ᾽ κἀπὶ τῶν ἑστώτων ἀκινήτων πρόδηλον γίγνε- 

10 ται" τὴν ἕδραν γάρ, ἧς ἕνεκα γεγόνασιν οἱ πόδες, οὐδὲν 
ἧττον καὶ τότε παρέχονται. καὶ μέντοι καὶ βαδιξόν- 
τῶν τὲ καὶ ϑεύόντων ὁ μὲν ἕτερος τῶν ποδῶν ἑδραῖος 
ἐπὶ τῆς γῆς ἐστιν, ὃ δ᾽ ἕτερος ἅμα τῷ παντὶ σκέλει μετα- 188 
φέρεται. καὶ τὸ μὲν ἀμείβειν τὰ χωρία διὰ τὸ κινού- 

15 μένον ἡμῖν ὑπάρχει σκέλος" τοῦτο γάρ ἐστι τὸ τοὺς 
τύπους ὑπαλλάττον" τὸ δὲ μὴ καταπίπτειν διὰ τὸν ἐπὶ 
τῆς γῆς ἐστηριγμένον γίγνεται πόδα. πῶς δ᾽ ἂν καὶ 
δύναιτο μεταφέρειν οὗτος τὸ (gov, ὅς ys μηδ᾽ αὐτὸς 
κινεῖται; πεῖραν δ᾽ ἱκανὴν τοῦ λεγομένου δύο περι- 

30 στάσεις πραγμάτων ἔναγχος γεγενημένων παρέσχηνται, 
ὅ. τε λοιμὸς ὁ πολλοῖς κατασχήψας εἰς ἄκρους τοὺς 

πόδας καὶ ἡ τοῦ περὶ r0 Κορακήσιον τῆς Παμφυλίας 
ὠμότης λῃστοῦ. ὁ μὲν γὰρ λοιμὸς ἀπέσηπεν. ὃ δὲ 
λῃστὴς ἀπέτεμνεν ἄκρους τοὺς πόδας, ὥστε χωρὶς 

30 xovrQv ἀδυνατεῖν βαδίξειν τοὺς οὕτω δυστυχήσαντας. 
οὐ δήπου πρὸς τὴν κίνησιν τῶν σκελῶν ὠφελουμένους 

1 κἄπειτα CU | 2p πρέπουσα add. γίνεται βάδισις D 
γίγνεται ἃ L 1E ip p loi om. U | 8 τὰ ὄργανα CLU τὰ om. D | 
ΦΗΣΙ | 12—18 ἐστιν post ἑδραῖος colloc. D | 14 g£- 
ck 16 M Au) C [ 11 τῆς of. CL | καὶ ow. DV 
19 SURE MA πειρᾶται CU [s πολλοῖς LU πολὺς C 2A ἀπὲ- 
zeusr D 30 πρὸς om. CL 
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ὑπὸ τῶν ξύλων. ἀλλὰ δηλονότι τὴν ἔδραν, ἣν τέως 

εἶχον ἐκ τῶν ποδῶν. ἴστασϑαι μὲν οὖν ἠδύναντο δύο 
πηροῖς ἐπερειδόμενοι ποσί. βαδίξειν δ᾽ οὐκ ἠδύναντο, 
μέλλοντές γε τὸν ὅλον ὄγκον τοῦ σώματος ἐπιτρέψειν 

évi πεπηρωμένῳ. εἶδον δὲ καὶ ἄλλους τινάς, ὧν οἵ 5 
δάχτυλοι μόνοι νεκρωϑέντες ὑπὸ χιόνος ἀπέπεδον. 

189 ἀλλ᾽ οὗτοι μὲν οὔϑ᾽ | ἑστῶτες οὔτε βαδίξοντες οὔτε 

ϑέοντες ἐν γοῦν τοῖς ὁμαλέσι καὶ λείοις ἀπελείποντο 

τῶν ὑγιῶν" εἰ δέ που δέοι τινὰ διελθεῖν δυσχωρίαν. 

καὶ μάλιστ᾽ εἰ κρημνῶδες εἴη τὸ χωρίον, οὐκ ἀπελεί- 10 

ποντοὸ μόνον, ἀλλὰ καὶ παντάπασιν ἦσαν ἄχρηστοί τε 

καὶ ἀδύνατοι πρὸς αὐτούς. ὧν δ᾽ οὐχ οἱ δάκτυλοι 
μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ πρὸ αὐτῶν μέλος τοῦ ποδός. ὃ 

καλεῖται πεδίον. ἀπεδάπη. σφαλερὰ τούτοις ἡ βάδισις 

οὐκ ἐν ταῖς δυσχωρίαις μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ὁμαλέδι 15 

πεδίοις. εἰ δὲ τὸ πρὸ τούτου διαφϑαρείη μέλος, ὃ δὴ 
ταρσὸν ὀνομάξουσιν, οὐ μόνον οὐ δύνανται βαδίζειν 

ἀσφαλῶς οὗτοί ys, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἑστάναι βεβαίως. ἐξ ὧν 
ἁπάντων δῆλον, ὡς εἰς ἀσφάλειαν ἕδρας οἱ πλατεῖς 

καὶ προμήκεις πόδες ἐπιτήδειοι, καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἀνθρώ- s» 

ποις ἐγένοντο πλέον ἢ κατὰ τὰ τετράποδα ξῷα βαδί- 
σεως ἕδραίας δεομένοις. τοῦτο μὲν οὖν ὡς δίποσι 

ξῴοις αὐτοῖς ὑπάρχει μόνον. οὐ μὴν ἤδη ys καὶ ὡς 

σοφοῖς. ὡς γὰρ τοιούτοις καὶ ἡ ποικιλία τῆς ἕδρας 
οἰκεία βαδίξειν δεομένοις ἐν ἁπάδαις ταῖς δυσχωρίαις" ss 

190 ὅπερ οὐκ | ἂν ἐγένετο, μὴ πολυειδῶς τῶν ποδῶν διαρ- 

4 ἐπιτρέπειν D | 8 ὁμαλοῖς Ὁ [9 ὑγειῶν CLU ὑγιεινῶν D, 
correxi | 12 αὐτοῖς U | δ᾽ οὐχ CLU οὐδ᾽ D || 14 βάσις CU | 
15 καὶ U x&v cett. | ὁμαλοῖς D || 16 διαφϑαρῇ D φϑαρείη CU , 
«ρος L [| 17 οὐ δύνανται om. U | 19 ὅτι ὡς U | 20 τοῦτ᾽ οὖν L | 
21—22 βάσεως L basi firma N | 28 ζῴοις om. DU V wo om. OY. 
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ϑρωϑέντων. ὡς γὰρ ἐπὶ τῶν χειρῶν ἔμπροσθεν ἀπε- 

δείξαμεν ἐκ τῆς τῶν ἐν αὐταῖς ἄρϑρων ποικιλίας καὶ 

τῆς ἔνδον κοιλύτητος ἐπιτηδείους αὐτὰς γεγονέναι 
παντὶ σώματος σχήματι περιπτύσσεσϑαι. οὕτω καὶ οἵ 

5» πόδες, ὡς ἔνι μάλιστα [δυνατὸν ἣν] χεῖρας μιμησά- 
μενοι καὶ πολυειδεῖς μὲν ταῖς διαρϑρώσεσι γενόμενοι, 
κοῖλοι δὲ κατ᾽ ἐχεῖνα, καϑ᾽ ἃ περιβήσεσϑαι τοῖς κυρ- 
τοῖς ἐδάφεσιν ἔμελλον, ἐν παντὶ χωρίῳ καλῶς στηρί- 
ξεσϑαι δύνανται. τοῦτ᾽ οὖν αὐτὸ τὸ περιττόν ἐστι 

10 τῆς τῶν ἀνθρωπείων σχελῶν κατασκευῆς. ὃ πρόσϑεν 

εὑρεῖν ἐποϑοῦμεν, ἡνίκ᾽ ἐλέγομεν οὐχ ὡς βαδιστικῷ 
μόνον, ἀλλὰ καὶ ὡς λογικῷ fog πρέποντας ὑπὸ τῆς 
φύσεως αὐτῷ δοϑῆναι τοὺς πύδας. ἑνὶ δὲ λόγῳ καὶ 
συντόμῳ μάλιστ᾽ ἄν τις αὐτὸ περιλαβὼν εἴποι τὸ πο- 

15 λυσχιδὲς ἅμα τῇ κατὰ τὸ μέσον κοιλότητι. πόσον γὰρ 
αὐτὴ δύναται πρὺς ἀσφάλειαν ἐν τοῖς κυρτοῖς ἐδάφε- 
σιν, οὐκ ἂν ἄλλως ἐναργέστερον μάϑοις, εἰ μὴ ϑεάσαιό 

ποτὲ διὰ μακρῶν καὶ λεπτῶν κλιμάχων | ἄνϑρωπον 191 
ἀνιόντα. περιλαμβάνων γὰρ ἐνταῦϑα τῇ κοιλότητι 

30 τοῦ ποδὸς τὴν κυρτύτητα τῶν ἐν τῇ κλίμακι ξύλων, 

εἶθ᾽ ἑκατέρωϑεν ἐπιπτύσσων τὰ κατὰ τοὺς δαχτύλους 
τε καὶ τὴν πτέρναν. ὕλην ὡς οἷόν τὲ μάλιστα τὴν 
βάσιν ἀπεργάξεται περιφερῆ. δίκην χειρὸς περιλαμβά- 

ψουσὰν τὸ ὑποκείμενον σῶμα. xc9' ἕτερον οὖν τρό- 
30 zov λόγων καὶ νῦν μοι δοκοῦμεν ἐνδεδεῖχϑαι ταὐτὸν 

τῷ κατ᾽ ἀρχάς. ὅτι γὰρ ἕδρας ἕνεκεν ἀσφαλοῦς οἱ 

5 ἕνι LU ἂν CD | ἦν om. L | 13 ὡς καὶ D | 14 τὸ om. CU 
18 uexoàr καὶ om. L | τὸν ἄνθρωπον DL | 20 τὴν τῶν ἃ 
51 τὰ om. D y. ὕλην om. D | 33 βάδισιν & | 98—39^ περι- 
λαμβάνουσα CU | 25 ταῦτα ante ταὐτὸν add, Ὁ 3S leni Ὃν 

1 ὡς γὼ} οἵ. Theophil, I19 | τῶν om. D L3 αὐτοὺς LU | 

L. 4 
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πόδες ἐγένοντο, μικρῷ πρόσϑεν ἀποδέδεικται, καὶ ὡς 

ἄριστοι πρὸς τὴν τοιαύτην ἔδραν oí προμήκεις τε καὶ 

μαλακοὶ καὶ πλατεῖς" ὁ δὲ νῦν λόγος, ἐν ἅπασι τοῖς 

χωρίοις καλῶς στηρίξεσϑαι δυνάμενον ἐπιδείξας τὸν 

ἀνθρώπειον πόδα καὶ τὴν ἐκ τῆς κατασκευῆς ἀνάγκην 

προσϑείς, οὐχ ἕτερόν τι κεφάλαιον, ἀλλ᾽ ὅπερ ἐξ ἀρχῆς 

ἐλέγομεν, ἐβεβαιώδσατο. τί δὴ οὖν ἔτι λείπει τῷ λόγῳ: 
τὸ τῆς καταδκευῆς αὐτῶν. ὡς ἂν ἐκ τοῦ νῦν λόγου 

δόξειεν εἶναι, διπλοῦν ἑνὶ περιλαβεῖν κεφαλαίῳ. πο- 
λυσχιδῆ γὰρ ἔφαμεν εὐλόγως γεγονέναι τὸν ἀνϑρώ- 
σέξιον πόδα καὶ χοῖλον τὰ μέδα χάριν τοῦ διὰ πάν- 

19. τῶν χωρίων βαδίξειν δύνασϑαι. | volg μὲν κοίλοις τὲ 

καὶ μέσοις, ὥσπερ δὴ νῦν λέλεκται, περιβαίνοντα τῶν 
ὑποκειμένων ὅσα κυρτά, τοῖς δακτύλοις. δέ --- καὶ γὰρ 

καὶ τοῦτο προσϑετέον --- ἐν τοῖς ὀρϑοῖς τε καὶ λοξοῖς 

καὶ πρηνέσι μάλιστα χρώμενον. τί ποτ᾽ οὖν ἐστι 
τούτων ἁπάντων αἴτιον ἑνὶ περιληφϑῆναι κεφαλαίῳ 

δεόμενον; οὗ μικρῷ πρόσϑεν ὃ λόγος bz αὐτῆς τῆς 
τοῦ πράγματος φύσεως ἀναγκασϑεὶς ἐμνημόνευδεν. 

ἡνίκ᾽ ἐλέγομεν. ὡς οἷόν v ἦν μάλιστα, τὸν ἀνϑρώ- 
πειον πόδα μεμιμῆσϑαι χεῖρα. καὶ μὴν εἴπερ τοῦτ᾽ 

ἀληϑές ἐστιν, ἀντιληπτικὸν δ᾽ ἦν ὄργανον ἡ χείρ. εἴη 

ἂν καὶ ὁ ποὺς ἄλλως γέ πως δηλονότι τοιοῦτον. ἀλλ᾽ 

οὐχ ὅ ys τῶν ἵππων, ἀλλ᾽ ὅλως ἐστέρηται πάσης ἀντι- 

λήψεως" οὐ γὰρ εἰς ποικιλίαν κινήσεως, ὡς λογικῷ 

ξῴῳ. ἀλλ᾽ εἰς κουφότητά vs καὶ εὐκολίαν ὠκὺς παρε- 

1 ἀπεδέδεικτο D || 6 ἀνθρώπινον CU | 9 τὸ διπλοῦν ἃ || 
18 δὴ om. CU | 21 μεμιμῆσϑαι CU μιμεῖσϑαι 1, μιμήσασϑαι D | 
23 xe) om. D | ἄλλως γέ πως CLU εἰ ποσῶς ἀμωσγέπως D | 
zorodrog D || 26 post κινήσεως add. ὅδ᾽ D ( τῷ λογικῷ D λογικὸν 
dor LU | 26 dij! dg sig CU | τε om. D | ὠκὺ coàà. 
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σκεύασται. λεόντων δὲ καὶ λύκων xci κυνῶν πόδες 

iv τῷ μεταξὺ τούτων εἰσίν, οὔϑ᾽ ἁπλοῖ τελέως, ὥσπερ 

οἱ τῶν ἵππων. οὔτε πολυειδῶς διηρϑρωμένοι, καϑάπερ 
οἱ τῶν ἀνθρώπων" εἰς μὲν γὰρ τὴν ϑήραν αὐτοῖς καὶ 

Ὁ τὴν ἐδωδὴν ὥσπερ χερσὶ χρῶνται. | πρὺς δὲ τὸ λοιπὸν 198 

πλῆϑος τῶν ἐνεργειῶν ὧν ἄνθρωπος ἐνεργεῖ τελέως 
εἰσὶν ἀργοί. 

Cap. VI. Πάλιν δὲ κἀνταῦϑ᾽ ὁ λόγος ὑπ᾿ αὐτῶν 
τῶν πραγμάτων ἠναγκάσϑη χερσὶν ὁμοιῶσαι τοὺς πο- 

10 λυσχιδεῖς πόδας. καὶ ἡμῖν αὖϑις ἀρχὴ καὶ οἷον στοι- 
χεῖόν τι τῶν ἕξξῆς μελλόντων ῥηϑήσεσϑαι πάντων 
τοῦτο γιγνέσθω. τὸ χρῆναι μὲν πάντως τὸν ἀνϑρώ- 

πειὸν πόδα μὴ ψιλῆς ἕδρας μόνον, ὥσπερ τὸν ἵππειον. 
ἀλλὰ καὶ ἀντιλήψεως ἕνεκα γενέσϑαι, μὴ δύνασϑαι 0^ 

τὸ εἷς τὸ αὐτὸ συνελθεῖν ἑκατέρου τὴν ἄκραν ἀρετήν" 

γενέσϑαι γὰρ ἂν οὕτως αὐτοὺς ἢ χεῖρας ἢ ἱππείους 

πόδας. ἀλλ᾽ εἰ μὲν χεῖρες ἐγένοντο, τὸν μέγαν ἐχρῆν 
δάκτυλον ἀντιταχϑῆναι τοῖς ἄλλοις. ὡς ὃ παρελθὼν 

λόγος ἀπέδειξε, καὶ οὕτως ἂν ἀπώλετο τελέως ἡ ἔδρα" 

30 εἶ δέ γε μικροὶ καὶ στρογγύλοι καὶ σκληροὶ καὶ κοῦφοι 

τελέως ἐγεγόνεσαν, ὥσπερ οἱ ἵππειοι. διεφϑείρετ᾽ ἂν 
οὕτω παντάπασιν ἡ ἀντίληψις. ὡς οὖν μόνον ἐνδεχό- 

μένον ἣν ἐλέσϑαι μὲν ἑκατέρου τὴν ὠφέλειαν, φυ- 
λάξασϑαι δὲ τὴν βλάβην, οὕτως T φύσις ἐδημιούρ- 

35 γησε τοὺς ἀνϑρωπείους | πόδας, ὁμοίως μὲν ταῖς 194 

χερσὶ πολυσχιδεῖς τε καὶ πολυάρϑρους, οὐ μὴν ἀντι- 

1 λύκων d. x. i. D | 13 μόνον ἔδρας D | 16 συνελθεῖν OU 
ἐλθεῖν DL | 16 οὕτως ὧν s. U abs ro; OD αὐτὰς L om. U 
18 ἀντιταχθῆναι δάκευλον D | παρελθὼν codd. προιϊϑὸν a 
31 ἵππειοι Ὁ ὕππιοι Ὁ τῶν ἵππων LD | 39 μόνως V. | 93—988 ἂν- 
pe scripsi: ἐνδεχομένως ἦν LU ἐνδεγομένους ἦν V. (am. ἡ») D | 93 ἑκατέραν D* | ἀσφάγειαν V 
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τεταγμένον γε τὸν μέγαν τοῖς ἄλλοις δακτύλοις. ἀλλ᾽ 

ἐφ᾽ ἑνὸς ἑξῆς ἔχοντας ἅπαντας στοίχονυ. ἃρ᾽ οὖν ταύτῃ 
μόνον ἐχωρίσϑησαν τῆς τῶν χειρῶν κατασκευῆς; ἢ 
καί τι πρόσεστιν αὐτοῖς ἕτερον περιττότερον ὡς βαδί- 

σεως ὀργάνοις; οὐ σμικρόν ys τοῦτο οὐδὲ τὸ τυχόν, 

ἀλλ᾽ ὅπερ μάλιστα κοινόν ἐστιν ἁπάντων ποδῶν, ἐπὶ 

μέντοι τῶν ἵππων οὐ γενόμενον. ὅτι μηδαμῇ χεῖρας 

οἱ τούτων ἐμιμήσαντο πόδες, ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων ξῴων 
οὐκ ἴσον μέν, πάντως δέ τι τῆς χειρὸς κατασκευῆς 

προσειληφότων. ἐπὶ δέ γε τῶν ἀνθρώπων οὐδὲν ὅλως 
παραλέλειπται, ἀλλὰ καὶ τὸ τῷ καρπῷ παραπλήσιον 
ἔσχον, ὃ καλεῖται ταρσός, καὶ τὸ τῷ μετακαρπίῳ. τοῦτο 

δὴ τὸ πρὸς τῶν νεωτέρων ἰατρῶν πεδίον ὀνομασϑέν͵ 
καὶ αὐτοὺς δὲ τοὺς δαχτύλους τοῖς δαχτύλοις ἐοικότας 

ἱκανῶς. τὰ μὲν οὖν τρία μέρη ταυτὶ τοῦ ποδὸς οἷά 

περ τὰ τῆς χειρός ἐότιν, οἱ δάκτυλοι, τὸ πεδίον. ὃ 

ταρσός, ὧν οὐδὲν τοῖς ἵπποις ὑπάρχει. τὸ δ᾽ ὑποκεί- 
195 μένον τῇ κνήμῃ μέρος τοῦ ποδός, € τὸ σκέλος ὅλον 

ἐπίχειταν κατ᾽ εὐθύ, τὸ κοινὸν ἁπάντων τῶν ποδῶν, 

ὃν μὲν ὄνομα τοιοῦτον, οἷον ταρσὸς καὶ πεδίον, οὐχ 

ἔχει. σύγκειται δ᾽ ἐκ τῶν τριῶν ὀστῶν ὀνόματα κεκτη- 

μένων ἀστραγάλου μὲν καὶ πτέρνης συνήϑη τοῖς πολ- 
Aoig, τρίτου δὲ τοῦ σκαφοειδοῦς ὑπὸ τῶν ἀνατομικῶν 

ἰατρῶν οὕτω τεϑέντος. τούτοις μὲν μόνοις οὐδὲν ἀνάλο- 

γον ἐν χειρὶ μόριον, ἀλλ᾽ ἔστιν ἀκριβῶς βάσεως μόνης 

1 μέγαν δάκτυλον D | post δακτύλοις add. ἔχοντας CDL om. 
U | 2 ἐφεξῆς D || 4 ἕτερον αὐτοῖς U | 4—5 βαδίσεως U βάσεως 
cett. | 7 οὐ γεν. C μόνον y. Ὁ γεν. μόνον DL | 9 πάντων CD 
ἐπὶ πάντων U correxi. | 11 παραλέλειπται CL παραλελοιπῶς U 
“εριλέλιπται D | ἀλλὰ καὶ] Theophil. 1 20 | 14 δὲ CU δὴ LD || 
16 xo1 ó CDL || 19 τῶν om. D | 20 οἷον καὶ DL || 21 τῶν 

om. D [22 συνήθη 1, συνήθως cett. | 24 τεθέντων C 
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ὄργανα" τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα βάσεώς 9' ἅμα καὶ ἀντι- 
λήψεως. οὐδὲ γὰρ οὖν οὔϑ᾽ ὁ ταρσὺς οὔτε τὸ πεδίον 
ἕν ἑκάτερόν ἐστιν ἁπλοῦν μόριον, ἀλλ᾽, ὥσπερ καρπός 
τὲ καὶ μετακάρπιον, ἐκ πολλῶν ὀστῶν σκληρῶν τὲ καὶ 

5 σμιχρῶν σύγκειται. 

Cap. VIL Δέγωμεν οὖν ἤδη. καϑάπερ ἐπὶ χειρὸς 
ἐποιήσαμεν, ὁπηλίχον ἕχαστόν ἐστι τῶν ἁπλῶν ἐν τῷ 
ποδὶ μορίων. καὶ τί τὸ σχῆμα κέχτηται καὶ τίνα τὴν 
ϑέσιν ὅπως τε τῆς πρὸς ἄλληλα συντάξεως ἔχει τὰ 

10 σύμπαντα. καὶ ὅστις ὁ ἀριϑμὸς αὐτῶν ἐστιν" ἀλλὰ καὶ 
μαλακότητος καὶ σχληρότη τος καὶ μανότητος καὶ 196 
πυχνότητος καὶ ὅσα τοῖς σώμασιν ὑπάρχει διέλθωμεν 
ὅπως ἔχει, πανταχοῦ τὴν χρείαν ἐξηγούμενοι καὶ 

δεικνύντες, ὡς οὐκ ἐνεδέχετο βέλτιον ἑτέρως αὐτὰ 
τὸ κατεσχευάσϑαι. μαχρὺς μὲν οὖν οὐδὲν ἧττον ὁ λόγος 

ἐστὶ τοῦ περὶ τῆς χειρός, ἀλλ᾽ ἡ τῆς κατασχευῆς ὁμοιό- 
τῆς αὐτὸν ἐπετέμετο" ὅσα γὰρ ὡς ἀντιληπτικὸν ὕρ- 

γανον ó ποὺς ὡσαύτως ἔχει τῇ χειρὶ γεγονότα, ταῦτ᾽ 
εἷς τὸν ὑπὲρ ἐκείνης εἰρημένον ἀναπέμπειν χρὴ λόγον, 

30) ὅσα δ᾽ ὡς βαδιστικόν, ἐνταυϑοῖ διεξιέναι. τὸ μὲν οὖν 

ἐκ πολλῶν vt καὶ πολυειδῶν ὀστῶν συντεθῆναι, διαρ- 
ϑρουμένων μὲν πρὸς ἄλληλα ποικίλαις διαρϑρώσεσι, 

συναπτομένων δὲ συνδέσμοις ὑμενώδεσιν ὡς ἀντι- 

ληπτικοῖς ὀργάνοις ὑπάρχει τοῖς ποσί" διὰ τοῦτο ὃὲ 

35 καὶ τὸ πλῆϑος τῶν πέντε δακτύλων καὶ ὁ καϑ᾽ 
ἕκαστον τῶν iv αὐτοῖς ἄρθρων ἀριϑμός, οὐ μὴν τό 

3 οὐδὲν CU | 8 ἑκάτερον ἕν CD | 4-ὅ μικρῶν τε καὶ σκλη- 
ρῶν D || 6 Λέγωμεν} Theophil. I 20 | 6 οὖν om. D | Τ πηλίκον 
D || 10 à C om. cett. | ἐστιν αὐτῶν D | 11 ἢ exi. ἢ μ. ἣ π. ἢ 
ὅσα ODL || 18 κατεσκευάσϑαι L κατασκευάσϑαι CU κατασμευάδαν, 
D | οὖν om. D ἢ 17 ἐπιτέμνεται D. ἐπετέμνετο V | 98 uk 

34 τοῖς ποσέ U ταῖς χερσὶ Ὁ" im marg. 

B - ἢ 
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y. ἐφ᾽ évóc στοίχου ταχϑῆναι πάντας, ἀλλὰ τοῦτ᾽ ἴδιόν 

ἐστι ποδῶν ὡς ἕδρας ὀργάνων. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ 

μικροτέρους γενέσθαι τῶν ἐν χερσί" τῷ uiv γὰρ ἀντι- 

197 ληπτικῷ μόνον || ὀργάνῳ τὸ μὠέγεϑος αὐτῶν ἔπρεπε. 

τῷ δ᾽, ἵνα βαδιστικὸν ἡ πανταχοῦ, διὰ τοῦτ᾽ ἀντι- 5 

ληπτικῷ γενομένῳ καὶ τὸ τηλικοῦτον μῆκος, ἡλίκον 
ἔχουσι νῦν. ἱκανόν ἐστιν. ἀλλὰ καὶ τὰ μὲν ἔνδον 
αὐτῶν ὑψηλότερα, τὰ δ᾽ ἐκτὸς ταπεινότερα γέγονεν. 

ὅμα μὲν ὡς ἀντιληπτικῶν μορίων. ἵνα περιλαμβάνῃ 

τε καὶ περιπτύσσηται τοῖς κυρτοῖς ἐδάφεσιν. ἅμα δὲ io 
καὶ ὡς ἔδρας ὀργάνων. ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῷ βαδίξειν τὸ 
μὲν ἕτερον τῶν σκελῶν κινεῖται. τὸ δ᾽ ἕτερον ἐπὶ τῆς 
γῆς ἐστηριγμένον ὅλον ὀχεῖ τοῦ σώματος ἡμῶν τὸν 

ὄγκον, ὑψηλοτέραν εὐλόγως αὐτῷ τὴν ἐντὸς ἔδραν ἡ 

φύσις ἀπειργάσατο. εἰ γὰρ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν i5 
ἴσος ἀκριβῶς ἦν ὃ πούς, ἐπὶ τὸ τοῦ μετεώρου σκέλους 

μέρος ἔρρεπεν ἂν αὐτὸς πρῶτός τε καὶ μάλιστα καὶ 

σὺν αὐτῷ τὸ σκέλος ὅλον" εἰ δὲ τοῦτο, δῆλον, ὡς 

κατεπίπτομεν ἂν ῥᾳδίως βαδίζοντες" ὥστ᾽ ἀσφαλεστέρας 

ἕνεκα βαδίσεως ὑψώϑη τὰ τῶν ποδῶν ἔνδον. οἷς γοῦν so 

οὐκ ἔστιν ὑψηλά. ῥᾳδίως οὗτοι διαπαλαίοντες καὶ 
ϑέοντες,. ἐνίοτε δὲ καὶ βαδίξοντες ἐν τοῖς ἀνωμάλοις 

198 χωρίοις ἀνατρέπονται. τούτου μὲν οὖν τοῦ λόγου 
καὶ ἐναργεστέρας (ἂν) ἔτι πίστεις ἐπὶ προήκοντι 

λάβοις τῷ γράμματι" πρὸς δὲ τὸ παρὸν ἀπόχρη καὶ 35 

9—10 περιλαμβάνη vs καὶ περιπτύσσοιται Ὁ περιλαμβάνη 
καὶ περιπτύσσηται C περιλαμβάνοι (-οἰτο D) τε καὶ περιπτύο- 
coo DL | 11 ἐπεὶ D || 18 ὕλον ἐστηριγμένον D || 16 μετεωρου- 
μένου D | σκέλους CLU σκέλος D || 17 μέρος 1, μέλος CU 
om. D | 20 ὑψώϑη CLU ὑψηλότερα D | γοῦν CLU oi» D 

21 óvzic CL'U ὑψηλότερα Ld 929 δὲ CU om. DL ( 24 καὶ 
om. D | ἐναργεστέραν D-| ἂν add. k πίστιν D | 26 &vxtjen S 

-——BH me 8 80 1 à ull... 
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ταῦτα. φαίνεται γὰρ ὃ ποὺς εὐλόγως ἐκ τῶν ἔνδον 

μερῶν ὑψηλότερός 9" ἅμα καὶ κοῖλος γεγονέναι διά τε 
τὴν ἀσφάλειαν τῆς ἔδρας καὶ τὴν τῆς ἀντιλήψεως 
ἀκρίβειαν. οὔχουν ἔτι ξητήσεις οὐδὲ διὰ τί τὸ τῆς 

5 πτέρνης ὀστοῦν τὸ πρόσω λεπτότερόν τ᾽ ἐστὶ καὶ στε- 
νότερον, οὐδὲ διὰ τί πρὸς τὸν μικρὸν δάκτυλον ἀπο- 
χωρεῖν φαίνεται μᾶλλον. εἰ γὰρ ἦν, ὥσπερ ὀπίσω. 
παχὺ καὶ πλατὺ καὶ τοιοῦτον μένον εἰς τὰ πρόσω 
τοῦ ποδὸς ἐξετείνετο, πῶς ἂν ἐγένετο τὸ ἔνδον μέρος 

10 αὐτοῦ κοῖλον: εὐλόγως οὖν ἐνταῦϑα πολὺ τοῦ τε 
πάχους αὐτοῦ καὶ τοῦ πλάτους ἡ φύσις ἐκ τῶν ἐντὸς 
ἀφεῖλε καὶ διὰ τοῦϑ᾽ ὡς ἐπὶ τὸν μικρὸν ἐχτετάσϑαι 
φαίνεται δάκτυλον. διὰ ταῦτα δὲ πάλιν ὁ ἀστράγαλος 

ἔσω μᾶλλον ἐπιστρέφεσθαι δοκεῖ, καίτοι τὰ ὄπισϑεν 
15 αὐτοῦ κατὰ μέσης ἐστήρικτο τῆς πτέρνης. ἀλλὰ τῷ 

στενότερον ἀεὶ καὶ μᾶλλον ἐν τοῖς πρόσω γίγνεσθαι 
τὸ | τῆς πτέρνης ὀστοῦν καὶ τῶν ἔνδον ἀποχωροῦν 199 
φαίνεσθαι πρὸς τὰ ἐκτὸς εὐλόγως ὁ ἀστράγαλος ἔσωϑέν 

τε τῆς πτέρνης ἐνταῦϑα καὶ οἷον κρεμάμενος φαίνεται. 
30 πῶς δ᾽ ἂν ἄλλως κάλλιον ἡ ἐντὸς τοῦ ποδὸς ἀπειρ- 

γάσϑη κοιλότης, ἢ εἰ τὸ μὲν ὑποκείμενον ὀστοῦν ἔλατ- 

τὸν χαὶ στενότερον ἐκ τῶν ἔνδον ἐγένετο μερῶν. τὸ 
δ᾽ ἐπικείμενον, οἷον ἦν ἐξ ἀρχῆς, ἐφυλάττετο; τὴν μὲν 
γὰρ πτέρναν ὡς ἂν ὑπερηρεισμένην τῷ παντὶ κώλῳ 

30 διὰ παντὸς ἑδραίαν ἐχρῆν ἐπὶ τῆς γῆς ἐρηρεῖσϑαι, τὸ 
δ᾽ ἐπικείμενον ὀστοῦν αὐτῇ μετέωρον αἰωρεῖσϑαι. διὰ 

2 ὑψηλότερος CU ὑψηλός DL | 4---ὃ τὸ τ. zr. ὀστοῦν CLU τοῦ 
τι π᾿ ὀστοῦ D | 7 ὴν πρόσω D | ἦν ὀπίσω Ὁ 1 τὰ πρόσω CLU τὸ 
πρ. D | 9—10 αὐτοῦ μέρος D | 16 στενότατον D αἰεὶ L | τοῖς CLU 

ᾧ Ὁ 1 33 ἐκ CL ἐπὶ DU | μερῶν ἐγένετο D | 93 ἣν yosk Gti 
colloc. D 34 ὑπερηρεισμένην U ἐπερηρεισμένην G Avene. 
D ἐπεσεηριγμένη» U* in marg. | 26 ἠωρεῖσϑαι D teeneSur 

GarENUS ed, Helmreich 1. BU 
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ταῦτ᾽ οὖν καὶ τὰ συνταττόμενα τούτοις ὀστᾶ. τὸ μὲν 
τῇ πτέρνῃ. τὸ κυβοειδὲς ὀνομαξόμενον. ἐκ τῶν ἔξω 
μερῶν ἐστι τοῦ ποδός, ἑδραῖον ἐπὶ τῆς γῆς τιϑέμενον" 

τὸ δὲ τῷ ἀστραγάλῳ, τὸ σκαφοειδὲς καλούμενον, ὁμοίως 
αὐτῷ τῷ ἀστραγάλῳ μετέωρόν τέ ἐστι καὶ ὑψηλὺν ἀπὸ s 

τῆς γῆς ἔν vs τοῖς ἔνδον μέρεσι τέτακται τοῦ ποδός. 
οὕτω δὲ καὶ τὰ τρία τούτῳ συνταττόμενα. τὰ τοῦ 

ταρσοῦ. κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ αὐτὰ μετέωρά τε 

φαίνεται κἀκ τῶν ἐντὸς κεῖται μερῶν τοῦ ποδός" 

800 ἔξωϑεν γὰρ αὐτοῖς ἑδραῖόν | τε καὶ ταπεινὸν ὀστοῦν 10 

παρατέταται, τὸ κυβοειδές, ὃ πρὸς αὐτὴν τὴν πτέρναν 

ἐλέγετο διαρϑροῦσϑαι. καὶ οὕτως ἤδη τῶν πρώτων 
ὀστῶν ἑπτὰ τοῦ ποδὸς ἡ χρεία πρόδηλος. 

Cap. ΥΠΙ|. Ἢ μὲν γὰρ πτέρνα μεγίστη τε κατὰ 

λόγον ἐγένετο καὶ λεία μὲν κάτωϑεν. ὄπισϑεν δὲ κἀκ τὸ 
τῶν ἄνω περιφερὴς καὶ προμήκης ἐπὶ τὰ τοῦ ποδὸς 

ἐκτός" μεγίστη μέν, ὅτι κατὰ κάϑετον ὑπόκειται τῷ 

κώλῳ παντί, λεία δ᾽ ἐκ τῶν κάτωϑεν ἔδρας ἀσφαλοῦς 
ἕνεκα, περιφερὴς δὲ κατὰ τἄλλα δυσπαϑείας χάριν. 

ἐπὶ δὲ τἀκτὸς μέρη τὰ κατὰ τὸν μικρὸν δάκτυλον προ- 30 

μήκης τε καὶ κατ᾽ ὀλίγον ἀπολεπτυνομένη διὰ τὴν 

ἐντὸς τοῦ ποδὸς χοιλότητα. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λογι- 
μὸν καὶ ὃ ἀστράγαλος οὐκ ἀπολεπτυνόμενος, μένων δὲ 

μετέωρος ὑψηλὸς ὑψηλῷ συντάττεται τῷ σκαφοειδεῖ, 

ψαλίδι παραπλήσιον ἐνταῦϑα ἀπεργαξόμενος δχῆμα 

τούτοις δ᾽ ἐφεξῆς κεῖται τὰ τοῦ ταρσοῦ. τρία μὲν τὰ 

τῷ σκχαφοειδεῖ συνταττόμενα, τέταρτον δὲ τῷ τῆς 

5 

10 αὐτοῖς CLU αὐτῶν D | 16 ἄνω] ἄλλων CLU || 16—17 
τἀκτὸς τοῦ ποδός DL | 19 ἕνεκεν D | 20 τὰ ante κατὰ om. D ; 
21 ἀσολεπτυνομένη CU λεπτυνομένη 1, Aezvvvóusvoc D | 23 &xo- 

Ζεσενφψόμκενος L*U -εται CD || 34 συντέταται CL || 26 κινεῖται U 
27 τῷ b τὸ codd. 



ΠΕΡῚ XPEIAZ MOPISN III, 7. 8. 141 

πτέρνης" τοῦτο μέν. ὡς εἴρηται, κατὰ τῆς γῆς τιϑέ- 

μενον £ügeiov ἐκ τῶν ἔξω μερῶν τοῦ ποδός" τὰ δ᾽ 
ἄλλα κατὰ βραχὺ | προσυψούμενα. καὶ πάντων αὐτῶν 301 
ὑψηλότατον τοῦτο, ἵν᾽ ἅμα μὲν ἔχοι, δι᾿ àv στηρίζοιτο 

s τοῦτο τὸ μέρος, ὃ δὴ καλεῖται ταρσός, ἅμα δ᾽ ὑψηλό- 
TtQ& γίγνοιτο τὰ ἐντὸς τοῦ ποδός. ἑξῆς δὲ τούτων 
ἐστὶ τὰ τοῦ πεδίου ψαύοντα τῆς γῆς μετὰ τὸν ἀστρά- 
γαλόν τε καὶ τὸ σκαφοειδὲς καὶ τὰ τούτῳ συνεχῆ τρία 
τὰ τοῦ ταρσοῦ" διὸ καὶ τοὔνομα τοῦτο πρὸς τῶν 

10 ἀνατομιχῶν ἐτέϑη τῷδε τῷ μέρει τοῦ ποδύς᾽ εἶθ᾽ οἱ 
δάκτυλοι. καὶ τούτων ἐντὸς ὁ μέγιστος, οὐκέτ᾽ ἐκ 
τριῶν. ὥσπερ οἱ λοιποί. φαλάγγων συγκείμενος. ἀλλ᾽ 
ἐκ δυοῖν. ἐπεὶ γὰρ ὑψηλόν τε καὶ κοῖλον, οἷον ψαλίς, 
ἔμελλεν ἔσεσθαι τὸ ἐντὸς τοῦ ποδός, εὔλογον ἣν ἕδρας 

15 ἀσφαλεῖς ἑκατέρωϑεν αὐτῷ παρακεῖσθαι μεγίστων ὀστῶν. 
ὄπισϑεν μὲν οὖν ἤδη τὸ τῆς πτέρνης Jw ἔμπροσϑεν 
δ᾽ εἰ μὴ πολὺ μείξων τε ἅμα τῶν ἄλλων δαχτύλων ὃ 
μέγας ἐγένετο κἀκ δυοῖν συνετέϑη φαλάγγων, οὐκ ἂν 
ἦν οὐδεμία τοῖς μετεώροις ὀστοῖς ἀσφάλεια. διὸ πρῶ- 

s» τὸν μὲν οὐ τοσούτῳ μείξων τῶν ἄλλων ὃ μέγας ἐν 
τῷ ποδὶ δάκτυλος ὅσῳ πὲρ χαὶ ὁ ἐν τῇ χειρὶ yéyo- 
νεν, ἀλλὰ πολὺ πλέον" | δεύτερον δ᾽ οὐκ ἐκ τριῶν 302 
ὀστῶν, ὡς ἐκεῖνός τε καὶ οἱ ἄλλοι πάντες, ἀλλ᾽ ἐκ 

δυοῖν. ἅτε γάρ οἶμαι μεγάλων ἡ φύσις δεομένη τῶν 
30 ταύτῃ τεϑησομένων ὀστῶν, ἐφυλάξατο κατακερματίξειν 

αὐτὸν εἰς πολλὰ καὶ σμικρά. καὶ μὲν δὴ καὶ αὐτῷ 

4 στηρίξοιτο CLU ἰσχυρίξοντο D | 5 τοῦτο om. D | μέρος 
CU μέλος DL | 7 τῆς iem L'U | 9 τοὔνομα ante τῷδε 
colloc. D | 10 ἐτέϑη OU ἐπετέϑη DL | 11 ἐντός ἐστιν D | 
18 ἐπειδὴ D | 15 περικεῖσθαι D | 11 ce om. D | 9 os νῶνον. 
Corn. | τοσούτῳ L τοσοῦτον cett.| 31 ὕσονπερ D | Δ ἘΔ ἀλλὰ wu. 
z CDU [28 τε om. D || 94 καὶ μεγάλων D | 96 αὐτὸν ew. V 

aw 
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τοῦ πεδίου τῷ μέρει τούτῳ τῷ προτεταγμένῳ τοῦ μεγά- 
λου δακτύλου δύο φαίνεται προύποκεῖσϑαι κάτωϑεν οἷον 

ξρματά τινα καὶ στηρίγματα χάριν τοῦ v0 πρῶτον ὀστοῦν 

τοῦ μεγάλου δακτύλου συνάπτεσϑαι τῷ προειρημένῳ μέ- 

ρει τοῦ πεδίου. τελέως ἤδη κατὰ τῆς γῆς ἐστηριγμένωῳ. 5 
πανταχόϑεν οἶμαι τῷδε τῷ μέρει τοῦ ποδὸς ἐκπορι- 

ξούδης τῆς φύσεως τὴν ἀσφάλειαν, ὡς ἂν ἱκανῶς 

πονήσειν μέλλοντι διὰ τὴν προτεταγμένην αὐτοῦ κοι- 

λότητά τε καὶ οἷον ψαλίδα τῶν ὀστῶν. πῇ xov οὖν 
τὸ πεδίον ἀνάλογον ἔχει μετακαρπίῳ. ἢ εἰ καὶ παραλ- 10 
λάττει κατά τι. καιρὸς ἂν εἴη λέγειν. ἐμοὶ μὲν δοκεῖ 

πάντη ὁμοίως ἔχειν. ἑχάστου γὰρ τῶν δακτύλων τῆς 

πρώτης φάλαγγος ἔν ἑκατέρῳ τῶν μερῶν ὀστοῦν ἐμ- 

φαίνεται προτεταγμένον. ἀλλ᾽ ἐν ποδὶ μέν. ὡς ἂν 

ἐφ᾽ ἑνὸς στοίχου πάντων κειμένων. ὅσος ὁ ἐκείνων is 
808 ἀριϑμός. τοσοῦ rog εὐλόγως καὶ ὁ τῶν ὀστῶν ἐστι 

τοῦ πεδίου" ἐν χειρὶ δὲ τοῦ μεγάλου δακτύλου ϑέσιν 
ἐξαίρετον λαβόντος καὶ χωρισϑέντος μὲν τῶν ἄλλων 

ἐπὶ πλεῖστον, ἐγγὺς δὲ τῆς κατὰ τὸν καρπὸν διαρϑρώ- 

σεῶς ἀπαχϑέντος. εὐλόγως ἐκ τεττάρων ὀστῶν τὸ 30 
μετακάρπιον ἐγένετο. Εὔδημος μὴν καὶ τὸ πεδίον καὶ 
τὸ μεταχάρπιον ὡσαύτως ἑκάτερον ἐξ ὀστῶν πέντε 

συγχεῖσϑαι λέγων, ὡσαύτως δὲ καὶ τὸν μέγαν δάκτυ- 

λον ἐν ποδί τὸ καὶ χειρὶ δύο φάλαγγας ἔχειν, ἐκ τοῦ 

φυλάττειν οἴεσθαι χρῆναι καὶ τὴν ἀναλογίαν αὐτῶν ss 
ἀκριβῆ τῆς ἀληϑείας ὑπερορᾷς ἐκ τριῶν γὰρ ὃ ἐν 

τῇ χειρὶ δάκτυλος ὁ μέγας ὀστῶν σύγκειται σαφῶς, 

1 τοῦ πεδίου μέρει om. D | τούτῳ τῷ om. D || 2 προσυπο- 
κεῖσϑαι D || 4 προκειμένῳ D || 9 πῆ D*L μὴ U ὁπότ᾽ C εἰ D!| 
10 καὶ εἰ D || 19 παντοίως U || 1814 mA δται D || 19 πλεῖστον 
CLU πλέον Df91 μὴν »] ni lo, CL | 265 καὶ om. DL | 27 σύγ- 

xezet CLU συνέστηκε 
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ὡς αἴ τὲ διαρϑρώσεις αὐτῶν καὶ αἱ κινήσεις δηλοῦσιν. 

ἀλλὰ καὶ τούτων οὕτως ἐχόντων ἡ ἀναλογία τῶν μο- 
ρέων σαφής, οὐδὲν δεομένων ἡμῶν ὁμοίως Εὐδήμῳ 
ψεύδεσθαι. οὐ μὴν οὐδ᾽ ἡ τοῦ καρποῦ πρὸς τὸν ταρ- 

5 σὸν ἀναλογία τῆς κατασκευῆς ἀσαφής. ἐκ τεττάρων 
μὲν γὰρ ὀστῶν ὃ ταρσός, ἐκ διπλασίων δ᾽ ὃ καρπός, 
ὡς ἂν ἐπὶ δύο στοίχους συγκείμενος, ἐγένετο. τὸ μὲν 
γὰρ ἐκ πλειόνων τε καὶ μικροτέρων συγχεῖσϑαι μο- 

φίων ἀντιληπτικῶν ὀργάνων | ἴδιον Jw: τὸ δ᾽ ἐκ 304 
10 μειξόνων μέν, ἐλαττόνων δέ, βαδιστικῶν. τὰ μὲν οὖν 
πρόσϑεν τοῦ ποδός, ἀκριβῶς ἐοιχότα τοῖς ἀντιληπτι- 
xoig, ἐξ ἰσῶν ἐχείνοις τὸν ἀριϑμὸν ὀστῶν ἐγένετο" 

τοῦ γὰρ ἑνός, ὅπερ ἀφήρηται τοῦ μεγάλου δακτύλου, 
τῷ πεδίῳ προστεϑέντος ὁ αὐτὸς ἀριϑμὸς ἐφυλάχϑη" 

τ τὰ δ᾽ ὕπισϑεν, ἀκριβῶς ὄντα βαδίσεως ὄργανα μόνης, 

οὐδὲν ἀνάλογον ἔχει μόριον ἐν χειρί. λοιπὸν οὖν τὸ 
μέσον αὐτῶν ἀμφοῖν οὔτ᾽ ἀκριβῶς ἐστιν ὅμοιον οὔτ᾽ 
ἤδη παντελῶς ἀνόμοιον, ἀλλ᾽, ὡς μόνως ἔπρεπε τῷ 
μέλλοντι μεταξὺ τῶν ἐναντίων τετάξεσϑαι τὴν ἑκατέρου 

sx» μετρίως μιμεῖσθαι φύσιν, οὕτως ὁ ταρσὺς ἐδημιουρ- 

γήϑη. τὸ μὲν οὖν ix τῶν ἔξωϑεν μερῶν αὐτοῦ τε- 
ταγμένον ὑστοῦν, ὃ δὴ x«l κυβοειδὲς ὁνομάξεται, 

διαρϑροῦται τῇ τῆς πτέρνης κοιλότητι κατὰ τὸ πέρας 

ἐπιχειμένῃ" τὰ λοιπὰ δὲ τρία τρισὶν ἐπιβαίνει κύβοις 
s» τοῦ σχαφοειδοῦς ὀστοῦ. τοῦτο δ᾽ αὖ πάλιν αὐτὸ περι- 

βέβηκε τὴν κεφαλὴν τοῦ ἀστραγάλου. ἐκεῖνος δ᾽ αὖ 

πάλιν ἔγκειται μὲν ταῖς τῆς κνήμης τε καὶ περόνης 

1 αὐτῶν] ἂν D | 8 ἡμῶν codd.: om, k | Τ ἐπὶ OLU ἐκ D | 
στοίχων D | 11 πρόσϑια L| 12 τὸν ἀρυϑμὸν ἐκείνοις D ἢ 15 βά- 
soc D | 16 ἐν χειρὶ μόριον D | 11 αὐτῶν om. RSS ας 

ἵ eiat 31 ἔξωϑεν Οὐ à sic Τα ρους 
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ἐπιφύσεσιν ἄνωϑέν τε κἀκ τῶν πλαγίων καὶ προσέτι 

206 τῶν ὄπισϑεν, ὑπ’ αὐτῶν || περιλαμβανόμενος,. ἐπίκειται 
ὃὲ τῇ πτέρνῃ δύο τινὰς ἐξοχὰς ἐνταῦϑα κατὰ δυοῖν 
ἐκείνης κοιλοτήτων ἐνηδρακώς. καὶ ἔστι τὸ μὲν ἐκ- 

τείνειν τε καὶ κάμπτειν τὸν πόδα τῆς ἄνω τοῦ ἀστρα- 5 

γάλου διαρϑρώσεως ἔργον, ἣν πρὸς τὰς τῆς κνήμης 
τε καὶ περόνης ἐπιφύσεις ἐλέχϑη ποιεῖσϑαι. τὸ δ᾽ εἰς 
τὰ πλάγια περιφέρειν τῆς πρὸς τῷ σκαφοειδεῖ. αἱ 

γὰρ δὴ ἄλλαι τῶν ὀστῶν συντάξεις τῶν ἐν τοῖς ποσὶν 

ὁμοίως ταῖς πολλαῖς καὶ μικραῖς ταῖς ἐν χερσὶ βραχὺ τ 

μέν τι ταῖς εἰρημέναις ἐπιβοηϑοῦσιν, αἰσϑηταὶ δ᾽ 

αὐταὶ xoà ἑαυτὰς οὐκ εἰσίν. ἔοικεν οὖν ἐκ τούτων 

ὁ μὲν ἀστράγαλος τὸ κυριώτατον εἶναι τῶν εἷς τὰς 

κινήσεις τοῦ ποδὸς διαφερόντων ὀστῶν. ἡ δὲ πτέρνα 

τῶν εἰς τὴν ἕδραν. ταῦτ᾽ ἄρα τῷ μὲν πανταχόϑεν i 
εἰς περιφερείας τινὰς τελευτᾶν ἔπρεπε, τῇ δὲ λείᾳ 

μὲν εἶναι κάτωθεν, ἀκινήτῳ δ᾽ ὡς ἔνι μάλιστα καὶ 
βεβαίως ἐδραίᾳ πρὸς τὰ παρακείμενα τῶν ὀστῶν. καὶ 

μὲν δὴ καὶ μεγέϑει πάμπολυ πλεονεκτεῖν ἐχρῆν αὐτὴν 
οὐ τῶν ἄλλων μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ τοῦ ἀστραγάλου. a0 

206 καίτοι καὶ [οὗτος μέγας, ὡς ἂν μεγίστοις μὲν ὀστοῖς 

τοῖς ἄνω διαρϑρούμενος, οὐ μικρὰν δ᾽ οὐδ᾽ sig τὰ 
πρόσω ποιούμενος ἀπόφυσιν, ἵνα συντάττεται τῷ σκα- 

φοειδεῖ᾽ ἀλλ᾽ ὅμως καὶ τούτου πάμπολυ μεῖξόν ἐστι τὸ 
τῆς πτέρνης ὀστοῦν᾽ ὀπίσω cvs γὰρ ὑπερεκπέπτωκεν ss 
οὐ τὸν ἀστράγαλον μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν κνήμην αὖ- 

τὴν εἴς τε τὰ πρόσω μέχρι πλείστου παρήκει. καὶ τῷ 

2 ὀπισϑίων D | 5 τε codd.: om. a || 6 διαρϑρώσεως τοῦ 
ἀσεραγάλου CU | ἣν) ἣ D | τὰς om. CU || 7 ἀποφύσεις CL!U | 
11 ἐπιβοηϑοῦσαι U | 12 αὐταὶ C αὗται DLU ( οὖν] uiv D (| 
22 τὴ» εἰς U| 24 τούτου L οὕτω ceti. | 91 τὰ CU τὸ DV 

ut m. “- m 
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μήκει τὸ πλάτος ἀνάλογον ἔχει καὶ τούτοις ἀμφοτέροις 
τὸ βάϑος ἀνάλογον. ὑπόκειται γὰρ τῇ τῆς χνήμης 

εὐθύτητι καὶ σχεδὸν ὕπασαν αὐτὴν μόνον βαστάξει, 
καὶ διὰ ταύτης τὸν μηρόν, καὶ διὰ τούτου τὸ ὑπερ- 

5 κείμενον σῶμα, καὶ μάλισϑ᾽ ὅταν πηδῆσαι βουληϑῶμεν 
ἢ μέγιστον προβῆναι. μέγεθος οὖν ἀξιόλογον ἐχρῆν 
εἶναι διὰ ταῦτα τῷ τῆς πτέρνης ὀστῷ, ἢ οὐκ ἂν εὐ- 
λόγως ἣ φύσις ἐπίστευσεν αὐτῷ βάρη τηλικαῦτα. διὰ 

δὲ τὴν αὐτὴν αἰτίαν ἑδραίαν ἄμεινον ἣν αὐτῷ τὴν 
10 ϑέσιν, οὐ σφαλερὰν καὶ πλανώδη γενέσϑαι. ἀλλ᾽ εἴπερ 

τῇ κνήμῃ τὲ καὶ τῇ περόνῃ διήρϑρωτο καὶ μὴ μέσος 
6 ἀστράγαλος ἐτέτακτο, πάντως ἂν ἦν ἀστήρικτός τὲ 
καὶ χαλαρά. ἐντεῦϑεν γὰρ ὃ ποὺς ἀρχόμενος | ἐπὶ 501 
τελευτῶντι τῷ προτέρῳ κώλῳ μεγίστην ἐξ ἀνάγκης 

1 ἔμελλε τῶν καϑ' ἑαυτὸν ἁπασῶν τήν vs διάρϑρωσιν 
καὶ τὴν κίνησιν ἕξειν. διὰ ταῦτα μὲν δὴ μέσος ἐτάχϑη 
κνήμης τε καὶ περόνης ὁ ἀστράγαλος. ἀλλ᾽ ἐπεὶ τούτῳ 
γε πάντως συνταχϑῆναι τὴν πτέρναν ἐχρῆν, εὐλαβου- 
μένη πάλιν ἡ φύσις, μή τινος ἀπολαύουσα διὰ τὴν 

30 γειτνίασιν αὐτοῦ σφοδροτέρας κινήσεως εἰς τὴν τῆς 
ἕδρας ἀσφάλειαν παραβλάπτοιτο, πρῶτον μέν, ὡς ἤδη 
προείρηται, δύο τινὰς ἀποφύσεις αὐτοῦ κατέπηξεν εἰς 

τὰς ἐκείνης κοιλότητας. ἔπειτα δὲ παμπόλλοις συν- 

δέσμοις σκληροῖς καὶ χονδρώδεσι, τοῖς μὲν πλατέσι, 
35 τοῖς δὲ στρογγύλοις συνῆψεν οὐκ ἀστραγάλῳ μόνον 

αὐτήν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς παρακειμένοις ὀστοῖς 

ἅπασι τοῖς πανταχόϑεν, ὡς οἷόν v' ἦν, ἐναρμόξουσα 

8 αὐτῷ ἐπίστευσεν D | 8—9 διὰ δὲ LU δὲ om. cett. ἢ 
9 ἄμεινον ἐδραίαν εἶναι D | 10 ἔνϑεσιν D (12 ὁ V ew. eS. 
γὰρ ἂν U | τε om. D 18 χαλαρός CLAU | Yt περόνης Ὁ πτὲῃ- 
wzs ex πτερόνης corr, L πτέρνης cetk.| 18 συνταγῆναι V 
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τοῦ φυλάττειν ἕνεκα τὴν πρέπουσαν ἕδραν. πονήσειν. 

δ᾽ αὐτὴν ἐν ἅπασι τούτοις εἰδυῖα σκληρὰν μὲν ἐσχά- 
tog καὶ τὴν ἰδίαν οὐσίαν αὐτῆς ἀπειργάσατο, σκληρὸν 

ὁὲ xal τὸ χκάτωϑεν ὑπέτεινε δέρμα. προμαλάττευν τε 
καὶ προεκλύειν ἐπιτηδειότατον ἐσόμενον πάντων τῶν 5 

908 βιαίων τε καὶ σκληρῶν | σωμάτων τὰς προσβολάς. 
ἐπεὶ δ᾽, ὡς εἴρηται. τὰ μὲν ἐκτὸς τοῦ ποδὸς ἐχρῆν 
εἶναι ταπεινότερα. τὰ δ᾽ ἐντὸς ὑψηλότερα, καὶ φόβος 
ἦν, εἰ διὰ πολλῶν καὶ μεγάλων ὀστῶν ὑψωϑείη, βαρὺν 
ἀποδειχϑῆναι τὸν πόδα, κοῖλον αὐτοῦ τοὐνταῦϑα μέδον 1 

ἀπειργάσατο, προμηϑουμένη καὶ ἄλλο τι χρηστὸν ἐκ 
τῆς τοιαύτης κατασκευῆς ὡς ἀντιληπτικοῖς ὀργάνοις 

ἔσεσϑαι τοῖς ποσίν. εἷς ἔδρας ἀσφάλειαν ἐν τοῖς κυρ- 
τοῖς ἐδάφεσι διαφέρον. ὑπὲρ οὗ φϑάνομεν ἤδη διει- 
λέχϑαι. τριῶν οὖν ἕνεκεν ἡ κοιλότης αὕτη φαίνεται 15 
γεγενημένη, πρώτου μὲν ὕψους τῶν ἐντὸς μερῶν τοῦ 

ποδός, δευτέρας δ᾽ ἀντιλήψεως καὶ τρίτης ἐπὶ τούτοις 
κουφότητος᾽ ὧν τὸ μὲν πρῶτον sig ἀσφάλειαν ἔδρας, 
τὸ δὲ δεύτερον εἰς ποικιλίαν βαδίσεως. τὸ δὲ τρίτον 
εἰς ὠκύτητα κινήσεως διαφέρει. μνημονεύσωμεν οὖν o 

πάλιν κἀνταῦϑα τοῦ πιϑηκείου ποδός. οὐ γάρ, ὥσπερ 

ἡ χεὶρ αὐτοῦ μόνον τὸν μέγαν δάκτυλον κολοβὸν κχτη- 

σαμένη μίμημα γελοῖον ἐδείκνυτο τῆς ἀνθρωπείας χει- 

ρός, οὕτω καὶ ὃ ποὺς οὑτινοσοῦν ἑνὸς μορίου κατα- 

σκευὴν πλημμεληϑεὶς παραλλάττει τὸν ἀνθρώπειον. || 35 
209 ἀλλ᾽ ἐν πάνυ πολλοῖς κεχώρισται. διεστήκασι μέν ye 

1 πρέπουσαν] προσήκουσαν L | ὃ ἁπάντων L || ὁ προβολάς 
DL | 10 τουντεῦϑεν D || 14 διαφέρον U! ἄλλως διαφερόμενον 
U? in marg. | 16 καὶ πρώτου D || 24 οὐτινοσοῦν C οὔτινος U 
ésóc τέφος 1, Éx τινος D || 24—95 πατασκευῇ Ι, κατασκευὴν QU 
τς D [28 ys LU »àg CD ΄. 
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πλεῖστον ἀπ᾿ ἀλλήλων ol δάκτυλοι καὶ πολὺ usífovg 
εἰσὶ τῶν τῆς χειρός. ὃν δ᾽ ἐχρῆν ἐν αὐτοῖς μέγιστον 
τῶν ἄλλων ὑπάρχειν. οὗτος σμικρύτατός ἐστιν. οὐχ 
ὑπόκειται δ᾽ οὐδὲ τοῖς προτεταγμένοις αὐτοῦ μέρεσι 
τὰ στηρίξοντα τὸ ταύτῃ πεδίον" οὐδὲ γὰρ ἀσφαλὴς 

ὅλως ἣ βάσις αὐτῷ κοίλη μᾶλλον ὥσπερ χεὶρ γενη- 

θεῖσα. καὶ ἡ τῶν σκελῶν δὲ φύσις οὐκ ἀχριβὼς ὀρϑὴ 
πρὸς τὴν ῥάχιν ἐστὶν ὥσπερ ἀνθρώποις, οὐδ᾽ ἡ κατὰ 
τὸ γόνυ χαμπὴ τῇ τῶν ἀνθρώπων ἔοικεν. ἀπολώλασι 

100à τελέως αὐτῷ καὶ αἱ κατὰ τὰ ἰσχία σάρκες αἱ 
ὄπισϑεν σκέπουσαι μὲν καὶ καταχρύπτουσαι τὸν πόρον 

τῆς τῶν περιττωμάτων ἐχκρίσεως, ἐδραζομένοις δ᾽ ἐπ᾿ 

αὐτῶν ἐπιτηδειότατον γιγνόμεναι πρόβλημα τῶν ὑπο- 

κειμένων σωμάτων. ὥστ᾽ οὔτε καϑέξεσϑαι χαλῶς οὔϑ᾽ 

is ἴστασϑαι πίϑηκος. ἀλλ᾽ οὐδὲ ϑεῖν δύναται. τάχιστα 
δ᾽ ἀναρριχᾶται, καϑάπερ οἱ μύες. πρὸς ὄὕρϑιά τε καὶ 

λεῖα διά τὲ τὸ χοῖλον κτήσασθαι τὺν πόδα καὶ τοὺς 

δαχτύλους ἐπὶ πλεῖστον ἐσχισμένους. ἡ γὰρ τοιαύτη ἢ 
κατασκευή, περιπτύσσεσϑαι καλῶς ἅπασι τοῖς κυρτοῖς 510 

30 σώμασι δυναμένη καὶ πανταχόϑεν αὐτὰ περιλαμβάνειν 
ἀσφαλῶς. ἐπιτήδειός ἐστι τοῖς ἀνέρπειν εἰς ὑψηλὰ 

πεφυχόσιν. 

Cap. ΙΧ. Περὶ μὲν οὖν τῶν ἐν τοῖς ποσὶν ὀστῶν 
«ὑτάρκως εἴρηται" περὶ δὲ τενύντων καὶ μυῶν ὀλέγον 

s» ὕστερον εἰρήσεται. πρότερον γὰρ δὴ περὶ τῶν ὑπο- 
λοίπων ἐν ὅλοις τοῖς σκέλεσιν ὑστῶν διελϑεῖν ἔγνωχα, 

- 

1 ἐπὶ πλεῖστον CD | ἀπ᾽ om. D | μείζονες D | δ ταύτῃ LU 
CD | 6 αὐτῷ U αὐτοῦ C αὐτῶν cett. | 9 τὸ om. D | 

10 αὐτῷ CU αὐτῶν L αὐτοῦ D | 11 μὲν om. D | 12 τῆς v. α΄ 
ἐχχρίσεως OLU ταῖς τ. v. ἐκκρίσεσιν D | 19 γννόψεναν VS 
Jer, OD ) 18 ϑὲῖν 1, ϑέμιν voti. | 11 τὸν om. D 98 πάντωδεν 
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συντελούντων τι καὶ αὐτῶν toig προειρημένοις. ἔστιν 
οὖν ἕν μὲν ἐν τῷ μηρῷ καϑάπερ ἐν τῷ βραχίονι. δύο 

δ᾽ ἐν τῇ κνήμῃ, παραπλήσια τοῖς ἐν τῷ πήχει. κα- 

λεῖται δὲ τὸ μὲν μεῖξον ὁμωνύμως τῷ μέλει παντὶ 
κνήμη, τὸ δ᾽ ἔλαττον περόνη. μέγιστος οὖν ὃ μηρὸς 
ἁπάντων τῶν κατὰ τὸ σῶμα γέγονεν ὀστῶν εὐλόγος. 

πρῶτος γὰρ οὗτος ὑπερήρεισται τῇ κοτύλῃ καὶ πρῶτος 

ἅπαντα τὸν ὑπερκείμενον ὄγκον τοῦ σώματος ὀχεῖ, 

καλλίστην ἔδραν αὐτοῦ παρεδκευακυίας τῇ κεφαλῇ τῆς 

φύσεως τὴν κατὰ τὸ καλούμενον ἰσχίον κοτύλην, οὐ 

κατ᾽ εὐθὺ δ᾽ αὐτῆς ἐκτεταμένος φαίνεται, ἀλλ᾽, ὡς ἄν 

21170 δόξειεν | οὐκ ἀκριβῶς ἐξετάξοντι. πεπλημμέληται 

τὰ τοῦ σχήματος ἱκανῶς τῷ μηρῷ, κυρτῷ μὲν εἴς τε 
τὰ πρόσω καὶ τὰ ἔξω, σιμῷ δ᾽ εἰς τἀναντία τούτων 
γενηϑέντι. ταύτην δ᾽ αὐτοῦ τὴν ἰδέαν καὶ Ἱπποκράτης 

οἷδε καὶ συμβουλεύει γε καταγέντος φυλάττειν καὶ 

μὴ διαστρέφειν εὐθύς. καὶ ὅσοις y' ἂν φύδει μηρὸς 

εὐθύτερος τοῦ δέοντος γένηται. βλαιδσοῦνται πάντως 

κατὰ γόνυ. τοῦτο δ᾽ ἡλίκον ἐστὶ κακὸν οὐχ εἷς δρό- 

μον μόνον, ἀλλὰ καὶ εἰς βάδισίν τε καὶ στάσιν ἀσφαλῆ. 

λέγει μέν που κἀκεῖνος, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐπιτυχόντας 

οἴομαι ϑεωροῦντας ἐναργῶς ὁσημέραι γιγνώσκειν αὐτό. 

καὶ μὴν εἴπερ ὁ αὐχὴν αὐτοῦ μὴ παραχρῆμα τῆς κο- 

τύλης λοξὸς εἰς τἀκτὸς ἀποχωρήδειε. πλησίον ἂν οὕτως 

2 μὲν ἐν L ἐν C μὲν ὉΠ || 83 παραπλησίως CLU ||4 μεῖξον 
om. LU | 5 μέγιστος] cf. Theophil. I 28 | 9 post καλλίστην add. 
δὲ DU om. CL | 11 δὲ ταύτης CU δ᾽ αὐτῆς L ταύτης D | cf. 
Theophil. I 28 | 11—12 ἄν τῳ CLU ἄνω D || 12 ἐξετάξοντι 
om. C | 15 δ᾽ add. L om. cett.; cf. Theophil. I 28 | 16 ys om. 
CD | cf. Hippocr. III 482 L || 17 γ᾽ L τ᾽ CU om. D | 19 τὸ 
rt D 29 in vocabulo ϑεωροῦντας desinit cod. C | ἐναργῶς 
om. DL 
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εἴη τᾷ κατὰ τὸν ἕτερον μηρὸν αὐχένι. τοῦτο δ᾽ εἰ 
γένοιτο, τίς μὲν ἂν ἔτι χώρα λείποιτο τοῖς ἔνδον τοῦ 
μηροῦ μυσὶ μεγίστοις ἐξ ἀνάγκης ὀφείλουσιν εἶναι; 
τίς δὲ τοῖς ἀπὸ τοῦ νωτιαίου μυελοῦ νεύροις τοῖς εἷς 

5 ὅλα μεριξομένοις τὰ σκέλη; τίς δὲ ταῖς φλεψί; τίς δὲ 
ταῖς ἀρτηρίαις; τίς δὲ τοῖς ἀδέσι τοῖς τὰς σχίσεις αὐ- 

τῶν ἀναπληροῦσιν; οὐ γὰρ ἂν ἔξωϑεν ταῦτα τοῦ μηροῦ 
φαίημεν χρῆναι κατέρχεσθαι. | πᾶσι τοῖς ὁπωσοῦν 513 
ἐμπίπτουσιν εἰς ἑτοίμην ἐκκείμενα βλάβην. τάχα δ᾽ 

τὸ ἂν οὐδ᾽ ἡμᾶς τοῦτό γε, μὴ ὅτι τὴν φύσιν ἔλαθεν, 
ἐπιτηδείοις εἰς βλάβην χωρίοις ἐπιϑεῖναι φλέβας οὕτω 
μεγάλας, ὧν εἴ τις τρωϑείη. χαλεπῶς ἂν περιγένοιτο 
τὸ ξῷον" ἀρτηρίας μὲν γὰρ τρωϑείσης ἀξιολόγου τῶν 
τῇδε τεταγμένων οὐκ ἂν σωϑείη τὸ παράπαν. εἴπερ 

1s οὖν καὶ νεύροις χαὶ φλεψὶ καὶ ἀρτηρίαις xol ἀδέσι 
καὶ μυσί, πολλοῖς καὶ μεγάλοις οὖσιν, ἔδει παρεσκευ- 
ἄσϑαι τὴν ἐνταυϑοῖ χώραν. ixróg ἀποχωρῆσαι τῆς 
κοτύλης ἀναγκαῖον ἦν τὸν μηρόν. καὶ τοίνυν ἀπο- 
χωρεῖ, καὶ φαίνεται τἀχτὸς αὐτοῦ μέρη τὴν εὐθυωρίαν 

30 ὅλην ὑπεραίροντα τῶν ἔξω τοῦ σώματος μερῶν. si 
δέ τινῶν ἐλάττων εἰς τἀκτὸς ἀπεβλάστανεν αὐχὴν κε- 

φαλῆς μηροῦ, στενὰ τούτων τὰ κατὰ τοὺς βουβῶνάς 

ἐστι χαὶ τεϑλιμμένα πρὸς ἄλληλα, καὶ ῥέπειν ἔξω διὰ 
τοῦτο τόν τε μηρὸν ὅλον ἀναγκάξονται καὶ τὸ γόνυ. 

sx» τί δὴ οὖν οὐκ ἐξωτέρω τὰς κοτύλας ἡ φύσις ἔϑηκεν, 
ἵνα περ νῦν ἐστι τὰ κυρτὰ τῶν μηρῶν; οὕτω γὰρ ἂν 
τούς τ᾽ αὐχένας κὐταῖς ὑπέϑηκεν εὐθὺ τῶν κεφαλῶν. 

4 τοῦ om. D || 6 σχίσεις χώρας DL | T ταῦτα τοῦ μηροῦ 
LU τοῦ u. v. Ὁ] 9—10 δ᾽ ἂν] οὖν U | 13 dairas MAMAS 

4 L παρασκευάσασϑαι DU | 91 τινος «οδὰ. τυνῶν 
eh | ἀπεβῥάσεησεν D | 22 τοῦ μηροῦ D | τούτῳ V totus cENM. 
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?18 TOUS τε μηροὺς εὐϑεῖς ἐδημιούργησεν. ὅτι τὸ βάρος 
τοῦ σώματος ἐχρῆν ἐν εὐθείᾳ γραμμῇ καϑέτῳ πρός 

τε τὴν κοτύλην εἶναι καὶ τοῦ μηροῦ τὴν κεφαλήν, καὶ 

μάλιστ᾽ ἐπειδὰν βαδίξοντες ἢ τρέχοντες τὸ μὲν ἕτερον 
τῶν σκελῶν ὑψηλὸν περιφέρωμεν. τὸ δ᾽ ἕτερον ἐπὶ s 
τῆς γῆς ἑδραῖον ἔχωμεν. τοῦτο δ᾽ ἐκ τοῦ κατὰ μέσον 
ὑπερηρεῖσθαι τὸ βαστάξον αὐτὸ μάλιστ᾽ ἂν γίγνοιτο. 
εἰ δ᾽ ἡ τοιαύτη ϑέσις τοῦ σκέλους ἀσφαλεστάτη τοῖς 

βαδίζουσιν. ἡ ἐναντία δηλονότι σφαλερωτάτη. διὰ 

ταῦτα μὲν δὴ πρὸς τἀκτὸς μέρη τῶν ἰσχίων τάς τε 

κοτύλας ἀπαγαγεῖν καὶ σὺν αὐταῖς τὰς κεφαλὰς τῶν 

μηρῶν οὐκ ἦν ἀσφαλές. ἀλλ᾽ ἀρίστη ϑέσις αὐτῶν 
ἐστιν ἡ νῦν οὖσα. στενοχωρίας δ᾽ αὖ πάλιν ἐκ τού- 
του γιγνομένης ἕν λοιπὸν ἦν ἐπανόρϑωμα, μὴ κατ᾽ 
εὐθὺ ταῖς κεφαλαῖς ἐχτεταμένους ἐργάδασϑαι τοὺς μη- ιτὉ 

ρούς. ἀλλ᾽, ὥσπερ νῦν εἰσιν. ἐπὶ τὰ ἔξω ῥέποντας. 
εἰ δ᾽ αὖ πάλιν ἄχρι τοῦ γόνατος εἰς τἀκτὸς ἀποχω- 
ροῦντες ἐφυλάττοντο x«i μηδεμίαν ἐπιστροφὴν ἔποι- 

οὔντο πρὸς τἀντός. ἕτερος ἂν οὗτος ἦν αὐτοῖς βλαισώ- 
214 6806 τρόπος. ὥστ᾽ εὐλόγως Ó μὲν [ αὐχὴν πρῶτός τε s 

καὶ μάλιστα τῆς κεφαλῆς ἀπονεύει πρὸς τοὐχτός, ἐπ᾽ 
αὐτῷ δὲ καὶ τὸ συνεχὲς ἥμισυ τοῦ μηροῦ παντός" 
μετὰ ταῦτα δ᾽ εἴσω πάλιν ἐπιστρέφεται πρὸς τὸ γόνυ. 

καὶ διὰ ταῦτα τὸ σύμπαν σχῆμα τοῦ μηροῦ κυρτὸν 

μὲν ἔξωϑεν, ἔσωϑεν δὲ γίγνεται σιμόν᾽ ὡσαύτως δὲ s 
σιμότερον μὲν ὕπισϑεν, ἔμπροσϑεν δὲ κυρτότερον, εἴς 
ve τὰς καϑίδσεις ἐπιτήδειον καὶ πρὸς πολλὰ τῶν ἔρ- 

2 χκαϑέτῳ 1,1} κατὰ κάϑετον DL? | ὅ ὑψηλότερον U || 6 τὸ 
μέσον U | 7 αὐτῶ ὕ || 9 βαστάξουσιν 1}} 11 ἀπάγειν U || 18—14 
εἰς τοῦτο L ἢ 1δ. ἐργάζεσθαι U || 16 βλέποντας L || 19---20 αὐτοῖς 
ἤγω τρόπος colloc. D | 21 τἀκτὸς D | 86 δὲ καὶ Ὁ (27 vc om. 

/ cf. Theophil. I 23 | ἐπιτηδείως LU s 
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γῶν, ὅσα δρῶμεν καϑήμενοι. καϑάπερ καὶ τὸ γράφειν, 
ἐκτείναντες κατὰ τοῦ μηροῦ τὸ βιβλίον. οὕτω δὲ καὶ 
πᾶν ὁτιοῦν ἄλλο κατὰ τῆς κυρτύτητος αὐτῶν ἐκτείνοιτ᾽ 

ἂν ῥᾷον ἢ εἰ ἑτέρως ἔχοντες ἐγεγόνεσαν. καὶ μὲν δὴ 
s κἀν τῷ καϑ' ἑνὸς ἐδράξεσϑαι σκέλους τὸ σῶμα --- πολ- 

λαχῇ δ᾽ ἴσμεν ἡμῖν τούτου χρείαν οὖσαν ἕν τὲ τῷ 
βίῳ παντὶ καὶ κατὰ τὰς τέχνας --- ἄμεινον τὸ δαιβὸν 
σχῆμα τοῦ εὐθέος. ὥσπερ ydg, εἰ τὸ πλάτος ἴσον ἦν 
τοῖς T' ὀχοῦσι κώλοις καὶ τοῖς ὀχουμένοις μέρεσι τοῦ 

10 σώματος, ἀσφαλὴς ἂν οὕτω μάλιστα καὶ δυσπερίτρεπτος 
ἡ ig! ἑνὸς αὐτῶν ὑπῆρχεν ἔδρα, ἔχοντός γε ἑκάστου 
τῶν ὑπερκειμένων ἐν τῷ σώματι μερῶν ὑπερηρεισμένον 

ἑαυτῷ τι κατὰ κάϑετον. οὕτω καὶ νῦν ἐκ τοῦ δαιβὸν 

γενέσθαι τὸν μηρύν. τῶν | μερῶν αὐτοῦ τῶν μὲν ἔξω, 515 
is τῶν δ᾽ ἔσω μᾶλλον. τῶν δ᾽ ἐν τῷ μέσῳ ταχϑέντων. 

οὐδὲν ἀπορεῖ τῶν ἄνω τοῦ κατ᾽ εὐθύ. καὶ διὰ ταύτην 

ἄρα τὴν χρείαν οὐ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν κνήμην 

κυρτοτέραν εἰς τἀκτὺς ἡ φύσις ἀπειργάσατο. μεγίστη 
δὲ πίστις τοῦ λόγου τὺ τοὺς ἐπὶ πλέον ἤδη ῥαιβω- 

30 ϑέντας τὰ σκέλη. τοὺς μὲν ἔτι χυδυμένους, τοὺς δὲ 

κατὰ τὴν πρώτην τροφήν, εἴτ᾽ ἐπὶ τοῖν δυοῖν ποδοῖν 
εἴτ᾽ ἐπὶ ϑατέρου μόνον ἑστάναι δέοιντο, βεβαιοτέραν 
πολὺ καὶ δυσπεριτρεπτοτέραν τῶν ὀρϑὰ τὰ κῶλα χεχτη- 

μένων ἔχειν τὴν ἕδραν. ἀλλὰ γὰρ οὐκ ἀσφαλοῦς μόνον 
35 ἔδρας ἡ φύσις ἐν τῇ τῶν σχελῶν κατασχευῇ στοχαξο- 

μένη, προνοουμένη δ᾽ οὐδὲν ἧττον καὶ τοῦ δύνασϑαι 
ϑεῖν ἡμᾶς ὠκέως, εἴ xor ἄρα δεήσειε. τὸ μὲν ἐπὶ 

ἢ om. U | 5—8 πολλαχῆ D'LU πολλάκις D* | 11. γε 
om. D.| 12 $xox. U || 13 ἐν ἑαυτῷ D | 14 καὶ τῶν VV AS τῶν 
240^ U | 18 τὰ wr U | 51 τοῖν om. L | 5 αὖνον om. WV 
24—25 ἄρας μόνον D| 9? ϑέειν D 
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πλέον αὐτὰ διαστρέφειν ἐφυλάξατο, ῥαιβὰ δ᾽ sig vo- 

σοῦτον ἀπέδειξεν. ὡς καὶ τὴν ἀσφάλειαν ἔχειν τῆς 
ἔδρας καὶ τὴν ὠκύτητα τοῦ δρόμου παραβλάπτειν 

μηδέν. ἐπεὶ δ᾽ εὔλογον ἦν, ὡς νῦν δέδεικται. τῶν 
τῆς κνήμης μερῶν τὰ μὲν ἄνω τὰ μετὰ τὸ γόνυ ἢ 

216 πρὸς τοὐκτὸς ἀποχωρεῖτ' ἀτρέμα, τὰ δὲ κάτω τὰ πρὸς 
τοῖς σφυροῖς τὴν ἐπιστροφὴν εἴσω ποιεῖσϑαι. καλῶς 

εἶχε καὶ διὰ τοῦτο τῶν τοῦ ποδὸς μορίων ὑψηλότερα 
γενέσθαι τὰ ἔνδον. ἵν᾽ ἀντιστηρίξῃ δηλονότι τὴν ἔσω 
τῶν ταύτῃ μερῶν τῆς κνήμης ῥοπήν. καὶ τοῦτ᾽ ἦν, ὃ 
κατὰ τὸν ἔμπροσϑεν λόγον ἐρεῖν ἀνεβαλόμεϑα τὴν 
χρείαν τῶν ἐντὸς μερῶν ἐξηγούμενοι τοῦ ποδός. οὔκουν 

ἔτι παραλείπεται τῶν ἐν τοῖς σκέλεσιν ὀστῶν οὐδενὸς 
ἀκόσμητον οὐδέν, ἀλλὰ καὶ μέγεϑος ἑκάστου καὶ μι- 

κρότης καὶ ϑέσις καὶ σχῆμα καὶ σύνϑεσις καὶ ἡ κατὰ 

τὴν σκληρότητα διαφορὰ καὶ οἱ πρὸς ἄλληλα σύνδεσμοι 

στρογγύλοι καὶ περιφερεῖς sio ἄκρον ἥκουσι προνοίας 

τε χαὶ τέχνης τῇ φύσει. λείποι Ó' ἂν ἔτι περί τε 

μυῶν καὶ τενόντων εἰπεῖν. ἀρτηριῶν μὲν γὰρ καὶ 

5 

φλεβῶν καὶ νεύρων ἐπὶ προήκοντι παντὶ và λόγῳ τὴν ἢ 
ἐξήγησιν ἔφαμεν ποιήσεσϑαι. κοινῶν ὄντων ὀργάνων 
ἅπαντος τοῦ σώματος, ὅτι καὶ χρείας ἐπιστεύϑησαν 

κοινάς, εἴ γε δὴ καὶ ἀναψύχεσϑαι καὶ τρέφεσϑαι καὶ 
ψυχικῆς μεταλαμβάνειν δυνάμεως ἅπασι τοῖς μέλεσι 

χρηστὸν ἦν. 
217 Cap. X. ἀλλὰ τό γε κινεῖσϑαι τοῖς σκέλεσι τοσαύ- 

τας τὲ καὶ τοιαύτας κινήσεις. ὅσας καὶ οἵας φαίνεται 

6 τὸ Ὁ om. DL | 10 τῶν μερῶν ταύτης v. κν. τὴν Q. U | 
11 ἀνεβαλλόμεϑα LU ἂν ἐβουλόμεθα D* | 19 γάρ vs xol D | 
20 xc) vsógov om. D | 21 ποιήσασθαι U ποιεῖσθαι L | 22 καὶ 
om. L| 27 τοεαύτας τε καὶ τοσαύτας Ὁ 
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κινούμενα, καὶ ὡς οὔτε πλείους οὔτ᾽ ἐλάττους οὔτ᾽ 

ἄλλως διατεταγμένας ἄμεινον Jv αὐτὰς γεγονέναι, νῦν 
ἂν εἴη δητέον, ἀναμιμνήσκοντας ἅμα καὶ τῶν ἐν χερσὶ 

κινήσεων, ὅτι τε διττὸς ἦν ὁ σκοπὸς τῇ φύσει τῆς 
5 κατασχευῆς τῶν σκελῶν. οὐκ εἰς τάχος μόνον, ὥσπερ 

τοῖς ἵπποις, ἀλλὰ καὶ εἰς ἀσφάλειαν ἔδρας παρασκευα- 

ξούσῃ αὐτά, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἀντιληπτικά πῶς ἐρ- 

γαξομένῃ ὥσπερ καὶ τὰς χεῖρας. οὕτω τε ϑᾶττον ἂν 

ἡμῖν ὃ σύμπας περαίνοιτο λόγος, si τὸ μὲν κοινὸν 
10 αὐτῶν τῆς πρὸς τὰς χεῖρας κατασχευῆς ἐπισημαινόμενοι 

μόνον ἐν τάχει παρατρέχοιμεν, ἐνδιατρίβοιμεν δὲ τοῖς 
ἰδίοις, οὕτω δ᾽ ἂν καὶ ἡ τέχνη τῆς φύσεως fvag- 
γέστερον ὀφϑείη, τὴν ἀναλογίαν τῆς κατασχευῆς τῶν 

κώλων ἅπασαν ἡμῶν ἐπεξερχομένων τῷ λόγῳ καὶ 

16 δεικνύντων οὔτε λεῖπον οὐδὲν οὔτε πλεονάζον αὐτῶν 

οὐδετέρῳ. καίτοι περὶ μὲν χειρῶν ὃ πρόσϑεν λόγος 
ἱκανῶς ἐξηγήσατο" καὶ ὅστις οὐκ ἐθαύμασε τὴν τέχνην 
τῆς φύσεως, ἢ ἀξύνετός ἐστιν || ἢ ἰδίᾳ τι αὐτῷ δια- 518 

φέρει" καιρὸς γὰρ ἂν εἴη μοι τῇ Θουχυδίδου χρή- 
30 ὅασϑαι λέξει. ἀξύνετος μὲν οὖν ἐστιν, ὃς ἂν τὰς 

ἐνεργείας, ὅσας ἄμεινον ὑπάρχειν ταῖς χερσίν, ἢ οὐκ 
ἐνενόησεν ἢ ἐξ ἄλλης κατασκευῆς ἀμείνους ἔσεσϑαι 
προσεδόχησεν᾽ ἰδίᾳ δ᾽ ἂν αὐτῷ τι διαφέροι φϑάνοντι 
μοχϑηροῖς ἐντεϑράφϑαι δόγμασιν, οἷς οὐχ ἕπεται τεχνι- 

35 κῶς ἅπαντα τὴν φύσιν ἀπεργάξεσϑαι. τούτους μὲν οὖν 

1 κινουμένας D | 6—T παρασκευαξούσης codd. | 7—8 ἐρ- 
γασομένης L ἐργασαμένης DU correxi | 14. ἐπεξερχομένων U ἐπερ- 
μένων L supra scripto εξ οὐ ἐπεξεργαζομένων add. in marg. 
5 CIE ERR D|16 χειρῶν LU χειρὸς D | πρόσϑεν] πρῶτος 
U in marg.||19 τοῦ Θουκυδίδου D | 21 ἄμεινον T» Ὃ ἃ ἮΝ ἂνε- 
Ψψόησεν U ἐνόησεν DL | 38 ἂν αὐτῷ τι (om. V) VV. αὐτῷ V V 
διαφέρον, D | 95 ἀπεργάσασϑαι D | οὖν om. Ὁ 
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ἐλεεῖσϑαι xor] δυστυχήσαντας ἐξ ἀρχῆς περὶ τὰ μέ- 

γιόστα, διδάσκεσϑαι δὲ τοὺς συνετούς τὲ ἅμα καὶ 
ἀληϑείας ἐραστάς. oto xol νῦν ἀναμνήσαντες, dg ἐν 

τῇ τῶν χειρῶν κατασκευῇ τέτταρας ἐδείξαμεν ἑκάστῳ 
τῶν δαχτύλων ὑπάρχειν χρῆναι κινήδεις, ὑπὸ διττῶν 

μὲν καὶ μεγίστων τενόντων καμπτομένων. ὑφ᾽ ἑτέρων 

δ᾽ ἁπλῶν ἡττόνων ἢ κατὰ τοὺς μεγάλους ἐκτεινομένων. 

ὑπ’ ἄλλων δ᾽ ἔτι μικροτέρων ἔξω τε καὶ ὡς ἐπὶ τὸν 
μικρὸν δάκτυλον ἀπαγομένων, καὶ πρὸς τῶν μικροτά- 

τῶν, oUg ἀπὺ τῶν κατὰ τὰς χεῖρας μυῶν ἔφαμεν γεν- 

νᾶσϑαι. τὴν λοιπὴν χίνησιν τὴν ἐντὸς ὡς ἐπὶ τὸν 

219 μέγαν δάχτυλον || ἐπιστρεφομένων. ἑξῆς ἐπιδείξομεν. 

ὡς ἐν τοῖς ποσὶν εὐλόγως εἰσὶ μὲν αἱ τέτταρες αὗται 

κινήσεις ἑκάστῳ τῶν δαχτύλων, ὑπὸ μεγίστων μὲν 

τενόντων χαμπτομένων. vox ἐλαχίστων δ᾽ ἐντὸς ἐπι- 
στρεφομένων, μεταξὺ δ᾽ ἀμφοῖν τὸ μέγεϑος τοῖς ἐχ- 

τείνουσί τε καὶ τοῖς ἔξω περιάγουσιν" οὐ μὴν μεγάλοι 

γ᾽ εἰσὶν oí κάμπτοντες, ὥσπερ ἐν ταῖς χερσίν, ὅτι μηδ᾽ 

ὁμοίως ἐκείναις ἀντιληπτικὸν ὄργανον ἐχρῆν ἀποδειχϑῆ- 

ναι τὸν πόδα᾽ καὶ μέν γε καὶ ὡς τὰς χώρας τῆς ἐμ- 

φύσεως αὐτοῖς τὰς αὐτὰς φυλάξασα. δι’ ἃς ἐπὶ τῶν 

χειρῶν ἐδηλώσαμεν αἰτίας, ἐκώλυσε τὸ μέγεϑος. οὐ 

γάρ. ὅδον μείξους οἱ πόδες ὑπάρχουσιν ἄκρων τῶν 

χειρῶν, τοσοῦτον καὶ οἵ τένοντες αὐτῶν ὑπερέχουσιν, 

ἀλλ ἔλαττον πολλῷ μείξων γὰρ ἡ χρεία καὶ συνεχε- 

2 τὲ om. D || 4 ἐδείξαμεν LU ἐδιδάξαμεν D | 6 καμπτο- 
ívovg LU | 7 ἧττον Ὁ ἡττόντων (810) L | ἢ κατὰ τοὺς τῶν u. U 

ἢ κατ᾽ αὐτοὺς τῶν usycAov δακτύλων L!, sed κατ᾽ αὐτοὺς τῶν 
οὐ δακτύλων expunxit, ἢ κατὰ τοὺς μεγάλους add. s.l. L* ἐκ- 
τεινομένους DL!U || 9 ἀπαγομένους codd. || 11 τὴν ὡς LU | 12 ἐπι- 
στρεφομένοις D*LU -ην D! | 18 μέν εἰσιν D || 14 μέν τινων Ὁ | 
16 xauzrrouévro:g D!L | ὑπ᾽ om. codd. | 15—16 ἐπιστρεφομένοις L | 
18 γ᾽ scripsi: τε U οὐ L om. D | 28 τῶν om. Ὁ | 25 γὰρ αὐτῶν QV 

30 
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στέρας καὶ σφοδροτέρας ἐνεργείας δεομένη τῶν ἐν 

ταῖς χερσὶ δαχτύλων. εὐλόγως οὖν ἔμπαλιν ἔχουσι 
μεγέϑους οὐχ οἱ δάκτυλοι μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ κατ᾽ 
αὐτοὺς τένοντες ἐν ποσί τὲ καὶ χερσίν" ὅσῳ γὰρ ὃ 

5 ποὺς ἄχρας χειρὸς μείξων ὅλος ὅλης. τοσούτῳ καὶ οἱ 

δάκτυλοι τῶν δακτύλων καὶ οἱ τένοντες τῶν τενόντων 
ἐλάττους εἰσί. | ταῖς μὲν γὰρ χερσὶ τὸ κῦρος τῆς 290 
ἐνεργείας ἐν τοῖς δακτύλοις ἐστίν, ἀντιληπτικοῖς γενο- 

μένοις ὀργάνοις" τοῖς δὲ ποσίν, οὐκ εἰς ἀντέληψιν τὸ 

10 σύμπαν, ἀλλ᾽ εἰς ἔδραν ἀσφαλὴ παρεσκευασμένοις καὶ 
μέλλουσιν ὅλον ἐφ᾽ ἑαυτῶν ὀχήσειν τὸ ξῷον. αὐτοῖς 

μὲν πολὺ μείξοσιν ἢ κατὰ τὰς χεῖρας γενέσθαι, μι- 

κροὺς δ᾽ ἔχειν ἄμεινον ἣν τοὺς δαχτύλους. ὥστε καὶ 
τοὺς τένοντας αὐτῶν μιχροτέρους πολλῷ τῶν ἐν ταῖς 

15 χερσὶ βέλτιον ἣν γενέσϑαι τενόντων, ὅσον ὕργανά τε 

σμικρότερα καὶ πρὸς ἐλάττους τὲ καὶ ἀσϑενεστέρας 
ἐνεργείας παρεσκευασμένα κινήσειν ἔμελλον. οὔκουν 
εὔλογον ἦν τέτταρα γένη τῶν κινούντων τοὺς δακτύ- 
Aoug τενόντων ἀπὸ τῶν ἐν τῇ κνήμῃ γεννῆσαι μυῶν, 

30 ὥσπερ ἐπὶ τῆς χειρὸς ἀπὸ τῶν ἐπὶ τοῦ πήχεως, ἀλλὰ 
δύο μόνα. τό τε τὴν ἔκτασιν ἐργαξόμενον αὐτῶν καὶ 
τὸ τὴν κάμψιν τοῦ πρώτου τε καὶ τρίτου τῶν ἐν τοῖς 

τέτταρσι δακτύλοις ἄρϑρων. καὶ μάλιστά γ᾽ ἐν τού- 
τοῖς ἐστὶ ϑαυμάξειν τῆς φύσεως τὴν τέχνην, ἐν oig 

35 ὁμοιότητος ἅμα καὶ ἀνομοιότητος οὔσης ἀνάλογον μὲν 
ἐκόσμησεν ἀλλήλαις τὰς ὁμοιότητας, οὐκ ἀνάλογον δὲ} 

1 ἡ τῶν D | 1—2 τοῖς ἐν ταῖς χερσὶ δακτύλοις L | 8---4 κατὰ 
DL | 8—9 ὀργάνοις γενομένοις D | 11 ἐφ᾽ ἑαυτῶν ὕλον U | 

12 γενέσϑαι LU γίγνεσθαι D | 11—18 τέτταρα post οὔκουν colle. 
D [18 πλὴν τέτταρω μέρη U μέρη L! γένη τό | 9 αὐτῶν ümio- 

ἰξόμενον U | 92 ἐν τοῖς] ἐντὸς L'U | 39 τέτταροι διυιτίδιονς, 
dots" om. L'U add. L| 25 οὔσης τε wwke ἅμα coo. Ve 
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τῆς ἐχτὸς ἡγησομένους κινήσεως. ἐπὶ δὲ τῆς χειρός, 

ὅτι καὶ μείζους ἐχρῆν εἶναι τοὺς ἀνάλογον αὐτοῖς μῦς, 
καὶ αὐτὸ τὸ μέλος μικρότερον ἦν, ἀδύνατον ἐγένετο 
ταυτὶ τὰ δύο γένη περιϑεῖναι τῶν μυῶν, ἀλλὰ τὸ 

Ὁ πρῶτον εἰρημένον ἐστὶ μόνον. διὰ τοῦτ᾽ οὖν ἑπτὰ 
μὲν ἐν ἄχρᾳ τῇ χειρὶ γεγόνασιν οἱ σύμπαντες μύες. 
ὡς ἂν τοῖς πέντε τοῖς ἔσω περιάγουσι δυοῖν προστε- 

ϑέντων, τοῦ τε κατὰ τὸν μικρὸν δάκτυλον ἔξωϑεν καὶ 
τοῦ προσάγοντος τῷ λιχανῷ τὸν μέγαν. ἐπὶ δ᾽ αὖ 

10 τοῦ ποδὸς οὐχ οὗτοι μόνον, ἀλλ᾽ οἵ τὲ περιάγοντες 
αὐτοὺς ἐχτὸς οἵ τε τὸ δεύτερον ἄρϑρον ἑχάστου τῶν. 

τεττάρων δακτύλων κάμπτοντες. ὃ γὰρ δὴ μέγας àv 
αὐτοῖς μόνος ἁπάντων μειξόνων τενόντων ἀποβλάστημα 
καταφυόμενον εἴς τε τὸ | δεύτερον ἄρϑρον ἑαυτοῦ καὶ 558. 

15 τὸ τρίτον ἔχει παραπλησίως τῷ κατὰ τὰς χεῖρας. ταῦτ᾽ 
οὖν ὁμοίως 9' ἅμα καὶ ἀνομοίως ἔχουσιν οἱ ἐν τοῖς 
ποσὶ τένοντες τοῖς ἐν ταῖς χερσίν" ὁμοίως μέν, ὅτι 

πέντε αὐτῶν ἐστι γένη τέτταρας ἑκάστῳ δακτύλῳ 
κινήσεις ἐκπορίζοντα, διαφερόντως δὲ κατὰ τὰς ἀρχάς. 

30 ἐν μὲν γὰρ ταῖς χερσὶ μόνη τῶν λοξῶν κινήσεων ἡ 
ἔσω τὴν ἀρχὴν ἐκ τῶν κατ᾽ αὐτὰς ἔχει μυῶν. αἵ δ᾽ 
ἄλλαι τέτταρες ἀπὸ τῶν ἀνωτέρω τε καὶ κατὰ τὸν 

πῆχυν. ἐπὶ δ᾽ αὖ τῶν ποδῶν ἄνωθεν μὲν ἐκ τῆς 
κνήμης αἱ δύο καθήκουσι, κάτωθεν δ᾽ ἐξ αὐτῶν τῶν 

35 ποδῶν αἱ τρεῖς ὥρμηνται. καὶ ἡ αἰτία λέλεκται" ὅτι 

3 αὐτοῖς LU αὐτὸν Ὁ [n μέρος U | τοῦ μέλους post μέλος 
add. DL om. U | 4 ταυτὶ Ὁ ταύτη L ταὐτὸν D [16 ἐν om. D | 

| 1—8 δυσὶν ὧν U|9 αὖ U αὐτοῦ L οὖν D | 11—12 τῶν 
τῶν τεττάρων D | 14 ἑαυτοῦ 1, ἐπ᾿ αὐτοῦ D ἑαυτοῦ 

post τρίτον colloe. U | 16 9^ ἅμα καὶ ἀνομοίως ow. Ὁ. δ᾽ ἄνα. 
xal διαφερόντως add. Corn. | 18 ἐστι TU εἶσι D V πὰ SA. 
ante τέτταρας D 

τις 
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τε γὰρ μικρῶν αὐταῖς ἔδει τῶν τενόντων καὶ διὰ τοῦτο 

καὶ τῶν μυῶν. καὶ ὅτι κατ᾽ αὐτοὺς τοὺς πόδας ἦν 

χώρα δχολάξουσα, διὰ τοῦτ᾽ ἐνταῦϑ᾽ ἐτάχϑησαν. ἀλλὰ 
μὲν δὴ καὶ ταύτῃ γ᾽ ἀνομοίως ἔχει τῶν τενόντων ἡ 

διανομὴ κατά τὲ τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας. ὅτι τοῖς 

μὲν ἐν ταῖς χερσὶ τὸ πρῶτόν τε καὶ τὸ τρίτον ἄρϑρον 
ἑκάστου τῶν δακτύλων κάμπτουσιν οὐδεὶς ἕτερος ἀφ᾽ 

ἑτέρου μυὸς ἀρχόμενος ἐπιμίγνυται τένων, οἱ δ᾽ ἐν 

994 τοῖς [ ποσίν, οἱ ἀνάλογον αὐτοῖς, οὐκ ἐξ ἑνὸς ἄρχονται 

μυός, ἀλλ᾽ ὁμοιότατα τοῖς εἰς ὅλας τὰς χεῖρας ἀπὸ 

τοῦ κατὰ τὸν τράχηλον νωτιαίου νξδύροις ἐκφυομένοις 

ἐπιπλέκονταί τε καὶ ἀναμίγνυνται πρὸς ἀλλήλους. 

οὕτω δέ πως ἔχει καὶ ἡ εἰς τὰ σκέλη τῶν νεύρων 

ἔκφυσις ἀπὸ τοῦ κατὰ τὴν ὀσφὺν νωτιαίου. καὶ 
γίγνεται τοῦϑ᾽ ὑπὸ τῆς φύσεως. (v ἑκάστου τῶν 
οὕτω κινουμένων ὀργάνων οἷον διπλῆ τις ἀρχὴ κινή- 

σεως ὑπάρχῃ πρὸς τό, κἂν ἡ ἑτέρα ποτὲ πάϑῃ, τὴν 

γοῦν λοιπὴν αὐτοῖς ὑπηρετεῖν. καὶ διὰ τοῦτ᾽, ἔνϑα 
ἂν ἦ τὸ μῆκος ἱκανὸν ἀποστάσεως ἢ τὸ χωρίον σφα- 

λερόν, ἐνταῦϑα τὴν τοιαύτην ἐπιτεχνᾶται μῖξιν. ἐπὶ 
uév οὖν χειρῶν τε καὶ σκελῶν ἀξιόλογον τοὐμμέσῳ 

διάστημα τῆς ἀρχῆς τῶν νεύρων καὶ τῆς τελευτῆς" 

ἐπὶ δὲ τῶν κάτω τοῦ ποδὸς ἐπικίνδυνον τὸ χωρίον᾽ 

ἀεὶ γὰρ ἐπὶ τούτου βέβηκε τὸ ξῷον, ὥστε καὶ τέμνε- 
σϑαι καὶ ϑλᾶσϑαι καὶ παντοίως πονεῖν ἑτοιμότερον 
τοῖς ταύτῃ τένουσι τῶν ἀνάλογον αὐτοῖς ἐχόντων ἐν 

P» 

1 αὐτοῖς L τῶν om. D| 8 ante διὰ add. καὶ Ὁ | 6 τὸ ante: 
τρίτον U om. DL || 10 ὁμοιότατα DU ὁμοίως L | 17 πάϑοι L || 
19 ἂν om. D | ἦ τὸ scripsi: ἤτοι codd. | post χωρίον add. 7 D 
post ixavór L || 90 ἐπιτεχνάξεται U | 21 τῶν γειρῶν D | τουμ- 

Léo U τὸ ἐν μέσῳ cebt. | 94 τούτου ποδὸς & | 25 πονεῖν V 
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χερσί" καὶ διὰ τοῦϑ᾽ ἡ προειρημένη τῶν ἐνταῦϑα 
τενόντων ἐπιμιξία γέγονεν. οἱ μέντοι πάνυ || σμικροὶ 225 
μύες, οἱ παροφϑέντες τοῖς ἀνατομικοῖς ὥσπερ κἀμοὶ 
μέχρι πολλοῦ, τὸ πρῶτον ἄρϑρον ἑκάστου δαχτύλου 

s χάμπτουσιν ὡσαύτως ἐν χερσί τε καὶ ποσί. τούτων 
οὖν ἕνεκα ϑαυμάξειν χρὴ τὴν φύσιν καὶ τούτων 
οὐδὲν ἧττον, ὅτι μηδένα μῦν λοξὸν ἐκ τῆς χνήμης 
ἐνέφυσεν εἷς τὴν περόνην ἀνάλογον τοῖς ἐν χειρὶ τὸν 
πῆχυν τῇ κερκίδι συνάπτουσιν. ἐπὶ μὲν γὰρ τῆς 

10 χειρὸς ὅτι μὴ μόνον ἐχτείνειν τε καὶ κάμπτειν ὅλον 
τὸ κῶλον, ἀλλὰ καὶ περιάγειν ἐφ᾽ ἑκάτερα βέλτιον ἣν, 
ἀποδέδειχται πρόσϑεν. ἐπὶ δὲ τοῦ σχέλους, σκοπὸν 

ἔχοντος τῆς κατασχευῆς οὐ τὸ πολυειδὲς τῆς ἀντι- 
λήψεως, ἀλλὰ τὸ τῆς βάσεως ἑδραῖον, οὐ μόνον οὐδὲν 

1s ἤμελλεν ἐκ τῶν τοιούτων κινήσεων ἔσεσϑαι πλέον, 

ἀλλὰ καὶ προσαπόλλυσϑαί τι τῆς ἀσφαλείας. ἐλατ- 
τόνων τε γὰρ ἄρϑρων καὶ ἁπλουστέρων τῶν κινήσεων 

ἔδει τῷ μηδαμόσε μέλλοντι περιτραπήσεσθαι κατὰ μη- 

δεμίωαν ἐνέργειαν σφοῦράν. οὔχουν οὔτε κατὰ γόνυ 
so διττὴν διάρϑρωσιν ἐποιήσατο πρὸς μηρὸν ἑκατέρου 

τῶν ὀστῶν. ἰδίαν μὲν κνήμης, ἰδίαν δὲ περόνης, || ὡς 526 
ἐν χειρὶ πρὸς βραχίονα πήχεως μὲν ἑτέραν, κερκίδος 
δ᾽ ἑτέραν, οὔτε διέστησεν ἀπ᾽ ἀλλήλων ἄμφω τὰ πέ- 
gura κνήμης τὲ καὶ περόνης, ἀλλ᾽ ἑκατέρωθεν συνέ- 

ss φυσε. περιττὸν γὰρ ἦν, ὧν οὐκ ἔχρῃξε τὸ κῶλον 

κινήσεων, ἢ διαρϑρώσεις ταύταις 3) μῦς παρασκευάξειν, 

5 τούτων scripsi: horum igitur gratia Ν τοῦτ᾽ Π τούτου 
DL | 7 οὐδὲν LU δ᾽ οὐχ D | 18 ἔχοντος seripsi: ἔχοντες U 
ἐχούσης D ἔχουσαν L|1i5 ἤμελλεν U ἔμελλεν WAY περιτοα- 
πἰήσεσθοι LÜ £xro. D | 31 ἰδία LU vis | 93 10. Sáseqgas ES 
marg. | 24 τῆς κνήμης LU | τε om. DL | 25 τὰ woo. 

k - 4 
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ὥσπερ yt καὶ ῥάϑυμον, ὧν ἐδεῖτο παραλείπειν ἧντι- 
νοῦν. ἀλλ᾿ οὔτε παραλέλειπταί τι τῇ φύσει κατ᾿ οὐ- 
δέτερον τῶν κώλων οὔτ᾽ εἰς πλῆϑος ἀργὸν καὶ μά- 
ταιον ἐχτέταται, σύμπαντα δὲ τἄλλα καὶ ὁ τῶν μυῶν 

ἀριϑμὸς εἰς ἄκραν ἥκει τοῦ ξῴου πρόνοιαν, περὶ μὲν 5 
οὖν τῶν κατὰ τὸν πῆχυν εἴρηται πρόσϑεν, ὡς οὔτ᾽ 
ἐλάττους οὔτε πλείους, ὥσπερ οὐδὲ μείους ἢ μείξους 

ἢ ἄλλην τινὰ ϑέσιν ἔχοντας ἐχρῆν αὐτοὺς γενέσϑαι. 
κατὰ δὲ τὴν κνήμην τρισκαίδεκα τενόντων εἰσὶ κεφαλαί, 
ὄπισϑεν μὲν E, ἔμπροσθεν δ᾽ ἑπτά. καὶ κινοῦσι τὸν τὸ 
πόδα τὰς προσηκούσας ἁπάσας αὐτῷ κινήσεις. προσή- 

κουσι δ᾽ ὅλῳ μὲν αὐτῷ χωρὶς τῶν δακτύλων τέτταρες, 
ὥσπερ καὶ τᾷ καρπῷ" καὶ χρὴ τῶν ἐπ᾽ ἐκείνου λε- 

391 λεγμένων ἀναμνησϑέντας ὑπὲρ | τοῦ μὴ μακρὸν γε- 
νέσϑαι τὸν λόγον ἀκοῦσαι τῆς ἀναλογίας αὐτῶν. ὡς τ 
γὰρ ἐπ᾽ ἐκείνου δύο μὲν ἀπονευρώσεις μυῶν ἔσωϑεν 
ἐνεφύοντο, δύο δ᾽ ἔξωϑεν, τὰς τέτταρας κινοῦσαι τὸν 
καρπὸν κινήσεις, οὕτω κἀνταῦϑα τοῦ μὲν ἐπιτεταμένου 
τῇ κνήμῃ μυὺς ἔμπροσϑεν ἀποφυύμενός τις τένων 
εὔρωστος ἱκανῶς δίχα σχισϑεὶς ἐμφύεται τοῖς πρὸ τοῦ m 

μεγάλου δακτύλου μέρεσι τοῦ ποδός, τοῦ δὲ παρατε- 
ταμένου τῇ περόνῃ τοῖς πρὸ τοῦ μικροῦ. καὶ εἰ μὲν 
ἀμφότεροι ταϑεῖεν, ἀνακλῶσί Ts καὶ σιμοῦσι τὸν 

πόδα, καϑάπερ οἵ ἐπὶ τῆς χειρὸς ἀνάλογον αὐτοῖς 
ἔχοντες ἐκτείνειν τὸν καρπὸν ἐλέγοντο" ϑατέρου δ᾽ 
ἐνεργήσαντος αἱ ἐπὶ τὰ πλάγια κινήσεις ὡσαύτως 

1 παρι Slecrafe V i πα WA L | 4 τέτακται U | 7 
s D | ἢ] οὐδὲ U | 11 Es 
1 dub i5 (eoe ppt | 231—322 PHA BeLL. Ί 

ἀμφοτέρως D  ἀνακλῶσι 1, ὄνον, DU ad ἀναρτῶσι in 
marg. add. ἀνασπῶσιν U | τε om. U ἅπαντα post σιμοῦσιν 
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ταῖς ἐν καρπῷ γίγνονται. καὶ μέντοι κἀκ τῶν 
ὄπισϑεν ἀνάλογον τοῖς ἐν χερσὶν ἀντέταξεν ἡ φύσις 
ἀποβλαστήματα δύο μυῶν, τὰς ἐναντίας ταῖς εἰρημέναις 
ἐργασόμενα κινήσεις τοῦ ποδός. ὧν τὸ μὲν ἔλαττον, 

s ἀπὸ τοῦ διὰ βάϑους φερομένου μυὸς ἀρχόμενον, εἰς 
τὴν πρὸ τοῦ μεγάλου δακτύλου χώραν ἐμφύεται κά- 
τωϑεν" | τὸ δ᾽ ἕτερον τὸ μεῖξον ὁ ἐπιφανὴς οὗτός ἐστι 338 

τένων, ὃ εἰς τὴν πτέρναν ὄπισϑεν ἐμφυόμενος, ἱκανῶς 
εὔρωστός τε καὶ μέγιστος, ὃς εἰ καὶ μόνος ποτὲ πάϑοι, 

10 χωλεύειν ἀνάγκη τῷ ποδί. τὸ γὰρ ὑποτεταγμένον ὅλῳ 
τῷ σκέλει κατ᾽ εὐθεῖαν ὀστοῦν, ὃ δὴ καλεῖται πτέρνα, 

μέγιστον καὶ ἰσχυρότατον ὑπάρχον ἁπάντων τῶν ἐν 
τοῖς ποσὶν ὀστῶν, ὃ τένων οὗτος ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἕλκων, 
ἑδράξει σύμπαν οὕτω τὸ χῶλον, ὥστ᾽ εἶ καὶ κατὰ ϑα- 

15 τέρου τῶν ποδῶν ἵστασϑαί ποτε ϑελήσαις ὑψώσας τὸν 

ἕτερον, οὐκ ἂν περιτραπείης οὐδὲ καταπέσοις, οὐδ᾽ 
εἰ τῶν ἄλλων τις πεπόνϑοι vtvóvrov' οὕτω μεγάλην 

τε καὶ ἀντίρροπον ἅπασι τοῖς ἄλλοις ἔχει τὴν δύναμιν. 
πῶς δ᾽ οὐκ ἤμελλεν, εἰς τὸ πρῶτόν τε καὶ κυριώτατον 

30 ὄργανον τῆς βαδίσεως ἐμφυόμενος, τὴν πτέρναν, καὶ 

συνάπτων αὐτὴν τῇ κνήμῃ μόνος; ἄχρι μὲν δὴ τῆς 
ϑέσεώς τε καὶ τῆς ἐνεργείας, ἧς πεπίστευται, τῷ πρὸ 
τοῦ μικροῦ δακτύλου τῆς χειρὸς ἔσωϑεν ἐμφυομένῳ 

τένοντι κατὰ πᾶν ἀνάλογον ἔχει" τὸ δὲ προσιὸν ἐξαίρε- 
35 τὸν εἰς ἀξίωμα χρείας αὐτῷ παρὰ τοῦ τῆς | πτέρνης 229 

ὀστοῦ προσεχτήσατο, οὐδὲν οὔτ᾽ ἀνάλογον ἐν τῇ χειρὶ 

1 ἐν τῷ x ΤΙ ἢ 4 ἐγκθίανα DL ἢ, 8 ἐμφυόμενος LU 
ἀναφυόμενος D | 9 πάϑῃ D | 12 ὑπάρχον] ὃν L| 14 εἰ καὶ U 
εἰ 1, καὶ εἰ D | 14—15 θάτερον D | 16 ϑελήσαις Lb ἐδενήγοας, 
D J 19 re om. D | κυριώτερον Ὁ | 24 πάντ᾽ V λ προοιὸν V 

ὅν L' παρόσον D | 36 οὐδ᾽ 1, 
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μόριον ἔχοντος. ὡς καὶ πρόσϑεν εἴρηται, xal μόνου 
πᾶν ὀχοῦντος τὸ σῶμα. ταῦτ᾽ οὖν ἡ φύσις γιγνώσκουσα 
διττὴν αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν τῆς γενέσεως ἐποιήσατο. διὸ 

καὶ ϑαυμάξειν οἱμαί δε μάλιστα τὴν τέχνην αὐτῆς, εἰ 
προδέχοις τὸν νοῦν τοῖς ἐν ταῖς ἀνατομαῖς φαινο- 5 

μένοις καὶ ϑεάσαιο τὸν μὲν ἐκτείνοντα τοὺς δακτύλους 

μῦν ἕνα πολλοῖς ὑπηρετοῦντα μορίοις. ὡσαύτως δὲ 

καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον τῶν κατὰ τὸν πόδα καὶ τὴν 
κνήμην ὕλην εἰς πλείους τελευτῶντα τένοντας. jj, εἰ 

μικρὸς εἴη. πάντως γ᾽ εἰς ἕνα, καϑάπερ ye καὶ οἱ ἐν 10 

ταῖς χερσί, μόνον δὲ τὸν sig τὴν πτέρναν καϑήκοντα 
τριῶν εἰς αὐτὸν ἐλθόντων μεγάλων μυῶν éxgvóusvov, 

ἵν᾽, εἰ καί ποτ᾽ ἐξ αὐτῶν εἷς τις ἢ καὶ δύο πάϑοιεν. 
οἱ λοιποὶ γοῦν ἢ ὃ λοιπὸς ὑπηρετοῖ. πολλαχόϑι μὲν 

οὖν καὶ ἄλλοϑι τοῦ σώματος ἡ φύσις ἐπεδείξατο τὴν 15 
τοιαύτην πρόνοιαν. ἔνϑα κίνησίς ἐστιν εἰς μέγα δια- 

φέρουσα τῷ ξῴῳ, πολλὰς αὐτῆς ἐργασαμένη τὰς ἀρχάς" 

ἀτὰρ οὖν κἀνταῦϑα κατὰ τὸν ἐκ τῶν τριῶν μυῶν τῶν 
980 μεγάλων, τῶν ὄὕὄπισϑεν τῆς κνήμης τεταγμένων. éx- 

φυόμενον τένοντα τὸν εἰς τὴν πτέρναν καϑήκοντα so 

διάδηλός ἐστι τὸ τῆς χρείας ἀξίωμα προϊδομένη τε καὶ 

ὡς ἔνι μάλιστα τῆς δυσπαϑείας αὐτοῦ προνοησαμένη. 

νομίξουσι μὲν οὖν οἱ πρὸ ἐμοῦ πάντες ἀνατομικοὶ 
τοὺς τὴν γαστροχνημίαν ἐργαξομένους τρεῖς μῦς εἰς 

τὴν πτέρναν ἐμβάλλειν" ἔχει δ᾽ οὐχ οὕτω τἀληϑές. ss 

1 ἔχοντες U | μόνου τοῦ U || 8 διττὴν LU τρίτην D | γενέ- 
σεως LU κινήσεως D | 6 ϑεάσῃ Ὦ [9 ὅλην LU ὅλως D || 10 εἴη 
om. Ὁ (εἰ μιομικρὸς εἴη U? in marg.) 7 D || 11 ταῖς χερσί 
LU oic ποσί D | 14 ὑπηρετοίη L | καὶ πολλαχόϑεν D | 15 ἄλλο- 
$€ev D | ἐπεδείξατο LU ἀπεδ. D || 17 αὐτῆς LU αὐτῇ D | ἐργα- 
cauésg LU évsogy. D | 18 τριῶν LU in ras. δύο D | 20 τὸν 
om. 229. [ἃ 22 αὐτοῦ LU αὐτῆς D 
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ἑνὸς γὰρ ἐξ αὐτῶν οὐ σμικρὰ μοῖρα τοῦ τένοντος 
ὑπερβαίνουσα τὴν πτέρναν ὑποφύεται παντὶ τῷ κάτω 

τοῦ ποδός, ὃν ἄμεινον ἴσως οὐ μέρος τίϑεσθϑαι. τοῦ 

τρίτου μυός, ἀλλ᾽ αὐτὸν x«9' αὑτὸν ἰδίᾳ τέταρτον 
s μῦν. ἀλλ᾽, ὡς εἴρηταί μοι καὶ πρόσϑεν, ἁπάντων 
ὧν ἡγνόησαν ἐν ταῖς ᾿Ἰνατομικαῖς ἐγχειρήσεσι λέγομεν 
τὰς αἰτίας. οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ ὅτι τῶν ὄντως ἐμφυομένων 
τῇ πτέρνῃ μυῶν ὁ μὲν ἐκ τοῦ τῆς περόνης ὀστοῦ 

πεφυχὼς ὑψηλότερος ἐμβάλλει, σαρκοειδὴς διαμένων, 
19 οἱ δ᾽ ἐκ τῶν τοῦ μηροῦ κεφαλῶν, εἰς εὔρωστον τένοντα 

τελευτῶντες, ἐφεξῆς τῷ προειρημένῳ καταπεφύχασιν 
εἰς ἄκραν τὴν πτέρναν, ἔγνωστο τοῖς ἔμπροσϑεν. ἀλλὰ 
περὶ μὲν τῆς τῶν μυῶν ἀκριβοῦς ἀνατομῆς οὐκ £v | 
ταῖς ᾿Ανατομικαῖς ἐγχειρήσεσι μόνον, ἀλλὰ καὶ καϑ᾽ 581 

15 ὃν ἰδίᾳ γεγράψεται βιβλίον- ἐξ ὧν τῷ βουλομένῳ 

ῥᾶστον. ὅϑεν τ᾽ ἐχφύονται καὶ οὗ καταφύονται, μαν- 
ϑάνοντι γιγνώσκειν. ὡς τὸ ῥηϑὲν ἐν τῷ πρὸ τούτου 
γράμματι παντὸς μᾶλλον ἀληϑές ἔστιν, ὅτι λοξοὺς μὲν 

ἐπὶ τῶν κώλων ἡ φύσις ἔϑηκε τοὺς τῶν λοξῶν κινή- 

xo σεῶν ἐξηγησομένους, εὐθεῖς δ᾽ ἐξέτεινε κατὰ τὸ μῆχος, 
οἷς ἀκριβὴ κάμψιν ἢ ἔχτασιν ἐπέτρεψε. καὶ τοίνυν 
ἤδη τῆς ve ϑέσεως ἁπάντων τῶν περὶ τὴν κνήμην 
μυῶν καὶ τοῦ μεγέϑους αὐτῶν ἑκάστου καὶ τοῦ 
πλήϑους οὐ χαλεπὸν ἐξευρεῖν τὴν αἰτίαν. εἴπερ γὰρ 

36 οἵ μὲν τρεῖς οὗτοι τὴν πτέρναν τε κινοῦσι καὶ τὸ 
ἄτρεπτον ἐργάξονται τοῦ ποδός, ἐπ᾽ αὐτοῖς δ᾽ ἕτεροι. 
τρεῖς τούς τε δαχτύλους κάμπτουσι καὶ τὴν ἀνάλογον 

1 ἐξ om. D | Τ οὔτε γὰρ D | 9 ὑψηλοτέρως D | 10 τοῦ 
HE HU ixgosüev | πολλοῖς U | 16 γεγράψεται codd. "utet 
ch »] ἐξὸν οὖν U | 16 τ᾿ om. D | 98 ἡγγαβομίνους VN 

32 ce om. 5 36 ἄτρεπτον L'U ἄτριχον DV? Vic 
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ἐργάξονται τῷ ποδὶ κίνησιν, ἣν ἐν τῇ χειρὶ τὸν τέ- 
νοντὰ τὸν πρὸ τοῦ μεγάλου δακτύλου καταφυόμενον 

ἐδείξαμεν ἔχειν, εὐλόγως οἱ πάντες ὄπισϑεν τῆς κνή- 

μης ἕξ ὑπάρχουσι, κατ᾽ εὐθὺ κείμενος ἕκαστος οὗ κινή- 
ὅευν ἔμελλε μορίου. δύνανται δ᾽ οἱ ἕξ οὗτοι μύες οὐχ] s 

23265, ἀλλὰ πέντε νομίξεσϑαι. καϑάπερ ἔδοξε τοῖς πρὸ 

ἡμῶν ἀνατομικοῖς,. τοὺς ὑστάτους δύο μῦς ἕνα ϑεμέ- 

voig ἐκ τοῦ συμφυεῖς εἶναι κατὰ τὰ πλεῖστα. καὶ μὲν 
δὴ καὶ οἱ πρόσϑιοι τῆς κνήμης ἔδοξαν αὐτοῖς τρεῖς 

εἶναι διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν, καίτοι γ᾽ 9E ἢ ἑπτὰ κάλ- v 
λιον ἂν ῥηθέντες. ὃ μὲν οὖν ἐχτείνων τοὺς τέτταρας 
δακτύλους εἷς αὐτοῖς εἷναι δοκεῖ, καϑάπερ οὖν καὶ 

ἔστιν εἷς. ἑκατέρωθεν δ᾽ αὐτοῦ πάλιν ἕτερος sig, εἰς 

τριττὰς τενόντων κεφαλὰς τελευτῶν. αἷς εἶ τις αὐταῖς 

τε καὶ ταῖς χρείαις αὐτῶν προσέχοι τὸν νοῦν. $E ἣν 
ἑπτὰ τοὺς πάντας ϑήδεται. καϑάπερ ἐν ταῖς νατομι- 

καῖς ἐγχειρήσεσι δείκνυται. προΐτω δ᾽ ὃ λόγος ἐν τῷ 

παρόντι τρεῖς ὀνομαξόντων ἡμῶν αὐτούς. δύο μὲν 

οὖν εἶσιν οἱ προλελεγμένοι σιμοῦν τὸν πόδα, καϑή- 
κοντὲες Ó μὲν εἰς τὴν ὑπὲρ τὸν μέγαν. ὃ δ᾽ sig τὴν τ 
ὑπὲρ τὸν μικρὸν δάκτυλον χώραν αὐτοῦ, ὁ δὲ λοιπὸς 
καὶ τρίτος, ὁ μέσος ἀμφοῖν κείμενος, ὃ τοὺς δακτύλους 

ἐκτείνων. ἔστι δὲ δὴ καὶ μικρότερος οὗτος, ὡς ἂν καὶ 

288 μικρότερα κινῶν | ὄργανα. καὶ διὰ μέδης τῆς κνήμης 

εὐθὺ τῶν δακτύλων ἔρχεται. τούτους γὰρ κινήσειν ss 
ἔμελλεν. ἑκάστου δὲ τῶν μυῶν ἀρίστη ϑέσις ἡ 

κατ᾽ εὐθὺ τῶν κινησομένων ἐστὶ μορίων.  obxovv 

1 ἧς DU || 10 88] ἢ 8£ DU || 12 οὖν om. D || 18 ἕτερός ἐστιν 
εἷς U | 18 προσέχοι τὸν νοῦν] προστυγχάνοι L | 19 oi λεγό- 
gevor L ἢ 22 καὶ om. L | 28 δήπου D || 26 ἡ ϑέσις DU || 27 κινη- 
ϑυησομένων L κινησομένων DU 

P 
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ἐπιξητήσεις οὐδὲ διὰ τί τῷ μὲν τῆς περόνης ὀστῷ πα- 
φατεταμένος ὃ τὴν ἔξω τοῦ ποδὸς ὅλου κίνησιν ἐργαξό- 
μένος μῦς καταφέρεται, τῷ δὲ τῆς κνήμης ἕτερος ὁ 
τὴν λοιπὴν τὴν ἔσω" κατ᾽ εὐθὺ γὰρ ἐχρῆν εἶναι καὶ 

5 τούτους ὧν δημιουργοῦσι κινήσεων" οὐδὲ διὰ τί μι- 

κρὸς μὲν ὁ ἔξωϑεν, πολὺ δ᾽ αὐτοῦ μείξων ὃ ἔσωϑεν ὃ 

τῇ κνήμῃ παραφυόμενος" ἐμέτρησε γὰρ καὶ τούτων τὸ 

μέγεϑος ἡ πάντη δικαία φύσις τῇ χρείᾳ τῆς ἐνεργείας. 

ἣν ἑκάτερος ἐνεργήσειν ἔμελλε. διὰ τί δὲ τοῦ μὲν 
10 παρὰ τὴν περόνην μυὸς ἀποβλάστημά τι τοῖς ἔξωϑεν 

ἐμφύεται μέρεσι τοῦ μικροῦ δακτύλου, τοῦ δὲ παρὰ 

τὴν κνήμην εἷς τὸν μέγαν ἕτερόν τι τούτου μεῖξον 

διπλοῦν; ἡ μὲν γὰρ πρόχειρος φαντασία τάχ᾽ ἄν τινὰ 
συναρπάσειεν, ὡς ἴδιόν τι τοῦτ᾽ εἴη τοῖς ποσὶ καὶ 

15 παντοίως ἐναντίον τοῖς κατὰ τὰς χεῖρας. | εἰ δ᾽ ἐπι- 584 

στήσειε χαὶ προσέχοι τὸν νοῦν τῷ πράγματι, παντὸς 

μᾶλλον ἀνάλογον αὐτῷ δόξουσιν ἔχειν καὶ ταύτῃ πόδες 
χερσί. πλεονεχτεῖν γὰρ ἐν ἐκείναις τῶν ἄλλων δακτύ 
λῶν ὅ τε μικρὸς ἐλέγετο μιᾷ κινήσει καὶ ὃ μέγας" καὶ 

so τοίνυν x&v τοῖς ποσὶ ταὐτὸν τοῦϑ᾽ ὑπάρχειν αὐτοῖς 

ἐχρῆν. καὶ μὴν εἰ μὴ πάνυ προστεϑεῖεν αἱ εἰρημέναι. 
νῦν, οὐκ, ἂν ἔτι πλεονεχτοῖεν, ἀλλ᾽ εἰς τέτταρας ἂν 

ὁμοίως τοῖς ἄλλοις ἄγοιντο κινήσεις, καὶ οὕτως οὔτ᾽ 

ἂν ἐπὶ πλεῖστον ἀπάγοιντο τῶν ἄλλων, ὃ μόνοις αὐ- 
35 τοῖς ἐξαίρετον ὑπῆρχεν, οὔτ᾽. ἂν ὁ μέγας τὰς ἄνωθεν 

ἐχέχτητο δύο τὰς λοξὰς ἀντὶ τῆς μιᾶς τῆς τοὺς ἄλλους 

1 ἐπιξητήσεις LU ἔτι ξητ. Ὁ ἢ 6 ὁ ante ἔξωϑεν om. LU | 
Tp παραφυόμενος add. ἔμπροσϑεν U | 13 καὶ ante διπλοῦν 

d. ch | 15 τὰς om. U | 17 oi πόδες k | 18 ταῖς "eod. V 
30 ndr] καὶ DU | αὐτὸ τοῦϑ᾽ U| 231 πάνυ om. V | à. —v ἂν 
duokos LU ἀνομοίους D || 26 τῆς om. V 
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ἐχτεινούσης. ὥστε xal κατὰ τοῦτο τῶν ἐν τοῖς ποσὶ 

δακτύλων ἡ ἀναλογία πᾶσα σῴξεται πρὸς τοὺς ἔν ταῖς 

χερσίν. ὅτι δὲ καὶ κατὰ τοὺς ὄνυχας ἀνάλογον ἔχου- 
σιν, οὐδὲν δεῖ λόγου. καὶ ὅτι τοῦϑ᾽ ὡς ἀντιληπτικοῖς 
ὑπάρχει μορίοις αὐτοῖς. ἀρ’ οὖν ἐν τούτοις μόνοις 
οἷς εἰρήχαμεν, ὅσα μὲν ἐχρῆν ἀνάλογον εἶναι τῷ ποδὶ 

πρὸς τὴν χεῖρα καὶ 06v διαφέροντα. δικαίως ἡ φύσις 

ἅπαντα διέταξεν, ὠλιγώρησε δὲ τῆς περὶ τὸ δέρμα 

286 καταδχευῆς. ἢ δυσαίσϑητον ἢ χαλαρὸν ἢ λεπτὸν ἢ 
μαλακὸν ὑποτείνασα τῷ ποδί; καὶ μὴν εἰ καὶ τούτῳ i 

προσέχοις τὸν νοῦν, ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς ἀνατομῆς οἷμαί δε, 

κἂν εἴ τις τῶν ἀτεχνίαν τῆς φύδεως εἴης κατεγνωκό- 

τῶν ἀγνοίᾳ τῶν ἔργων. αὐτῆς, αἰδεσϑήσεσϑαί τε καὶ 

μεταγνώσεσϑαι καὶ πρὸς τὴν βελτίω μεταϑήσεσϑαί 

ποτε δόξαν, Ἱπποκράτει πεισϑέντα, διὰ παντὸς ιὉ 

ὑμνοῦντι τὴν δικαιοσύνην αὐτῆς καὶ τὴν εἰς τὰ ξῷα 

πρόνοιαν. ἢ μάτην οἶει συμφῦναι τό T6 τῆς χειρὸς 

ἐντὸς δέρμα τοῖς ὑποκειμένοις καὶ τὸ κάτω τοῦ ποδός, 
ἢ τὴν ἀρχὴν οὐδὲ γιγνώσκεις οὕτως ἀκριβῶς ἡνωμένὰ 
τοῖς ὑποκειμένοις αὐτὰ τένουσι. ὡς μηδ᾽ ἀποδαρῆναι so 
δύνασϑαι, καϑάπερ τὸ λοιπὸν πᾶν δέρμα τὸ xo9' ὅλον 
τὸ ξῷον; ἢ τοῦτο μὲν γιγνώσκεις, ἄμεινον δ᾽ εἶναι 

νομέξεις χαλαρὸν ὑποβεβλῆσϑαι τῷ ποδὶ τὸ δέρμα καὶ 
ὁᾳδίως περιτρέπεσϑαι δυνάμενον; ei γὰρ δὴ τὸ τοιοῦ- 

τον βέλτιον εἶναι φήσεις. οἶμαί δε καὶ τῶν ὑποδημά- ss 

τῶν αἱρήσεσϑαι πρὸ τοῦ πάντοϑεν ἐσφιγμένου τε καὶ 

2 ταῖς om. L || 9. ἢ λεπτὸν add. LU om. D l 10 rovro 
ye D | 11 προσχοῖς U* || 12 καὶ si U ] 14 τὴν U τὰ DL | 
15 ποτὲ LU τότε D τό γε k | 19 ἡνωμένα LU ἡνωμένον D || 
20 αὐτὰ LD!U αὐτῷ D* in marg. | 21 πᾶν om. U ( ?4 τὰ 
om. U || 256 φήσεις LU φήσειεν D 
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ἀκριβῶς περιτεταμένου τὸ χαλαρόν τε καὶ πάντη περιρ- 
ρέον, ἵν᾽ εἰς ἅπαντα τὴν σοφίαν ἐκτείνων ὑπερφϑέγ-, 
γεσϑαι μηκέτ᾽ ὀκνῇς μηδὲ τὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐναργῶς 586 

γιγνωσκόμενα. ἢ δηλαδὴ τὸ μὲν ἔξωϑεν ὑπόδημα 

5 παρασκευαζόμενον τῷ ποδὶ πανταχόϑεν ἐσφίγχϑαι χρῆ- 
ναι συγχωρήσεις. εἰ μέλλοι τὴν αὑτοῦ χρείαν ἐκπλη- 
ρώσειν καλῶς. αὐτὸ δὲ τὸ συμφυὲς οὐ πολὺ μᾶλλον 
ἐσφίγχϑαι τε καὶ συνέχεσϑαι βεβαίως, ἡνωμένον ἀκρι- 

βῶς οἷς ὑποτέτακται; Κόροιβος ἂν ὄντως εἴη τις ὃ 

10 πρὸς τῷ μὴ ϑαυμάξειν τὰ τοιαῦτα τῆς φύσεως ἔργα 
καὶ μέμφεσϑαι τολμῶν. ὥρα δὴ καὶ σοὶ τοῖσδε τοῖς 
γράμμασιν ὁμιλοῦντι σκοπεῖσϑαι, ποτέρου μεϑέξεις 
χοροῦ. πότερον τοῦ περὶ Πλάτωνά τε καὶ ᾿Ιπποχράτην 

καὶ τοὺς ἄλλους ἄνδρας, οἱ τὰ τῆς φύσεως ἔργα ϑαυ- 

15 μάξουσιν. ἢ τοῦ τῶν μεμφομένων, ὅτι μὴ διὰ τῶν 
ποδῶν ἐποίησεν ἐχρεῖν τὰ περιττώματα. διετέϑρυπτο 

γὰρ ὑπὸ τρυφῆς εἰς τοσοῦτον ὁ ταῦτα πρός μὲ τολ- 

μήσας εἰπεῖν, ὥστε δεινὸν εἶναι νομίξειν ἀνίστασϑαι 
τῆς κλίνης ἀποπατήδοντα᾽ βέλτιον γὰρ ἂν οὕτω κατε- 

30 σχευάσϑαι τὸν ἄνθρωπον. εἰ μόνον τὸν πόδα προτεί- 

wow ἐξέκρινε δι᾿ αὐτοῦ τὰ περιττώματα. | τί δὴ τὸν 381 
τοιοῦτον οἴει πάσχειν ἢ δρᾶν κατὰ μόνας ἢ πῶς 
ἐξυβρίζειν εἰς πάντας τοῦ σώματος τοὺς πόρους ij 

πῶς λελωβῆσϑαί τὲ καὶ διεφϑάρϑαι τὰ κάλλιστα τῆς 

35 ψυχῆς, ἀνάπηρον μὲν αὐτὴν καὶ τυφλὴν παντάπασι 
τὴν ϑείαν ἀπεργασάμενον δύναμιν, ἧ μόνῃ πέφυκεν 

3--ὃ ὑπερφϑέγξασθαι L | δ᾽ παρασκευαξόμενον L περισκ. 
DU 1 6 μέλλει D | S ἐσφίγχϑαι LU σφίγγεσϑαι D | 9 ἂν 
ὄντως L ἂν οὕτως U ὄντως ἂν D | 11 δὴ LU δὲ D ( τὰ «wy- 
obunenr U | σκοπεῖσϑινι LU σχοπήσειν Ὁ | M& διεδούπτετο, 

9U | 19 ἐποπατήσαντα U | 31 ἐκκρίνοι V. ἐξεκένον Vn. wat, V V 
35 παντάπασι 0m, D | 96 ἀπειργασμένον Ὁ ἀπεργασάνενον V 
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Aovr& σμικρὰ δοκεῖν εἶναι καὶ ἀκόσμητα' καὶ γὰρ 

σοφίαν καὶ δύναμιν καὶ πρόνοιαν ὁμοίαν εὑρήσεις 

ἐνταυϑοῖ. σκόπει γάρ μοι τὴν ὕλην, ἐξ ἧς ἕκαστον 
ἐγένετο, καὶ μὴ μάτην ἐλπίσῃς ἐκ καταμηνίου καὶ 

5 σπέρματος ἀϑάνατον δύνασϑαι συστῆναι ξῷον ἢ ἀπα- 

ϑὲς ἢ ἀεικίνητον ἢ λαμπρὸν οὕτω καὶ καλόν. ὡς 
ἥλιον, ἀλλ᾽, ὡς τὴν Φειδίου κρίνεις τέχνην, οὕτω καὶ 

τὴν τοῦ πάντων ἐξέταξε δημιουργοῦ. σὲ μὲν οὖν 
ἴσως ἐκπλήττει τοῦ | κατὰ τὴν Ὀλυμπίαν hg ὃ 5389 

10 πέριξ κόσμος. ἐλέφας στιλπνὸς καὶ χρυσὸς πολύς, ἢ 
τὸ μέγεϑος τοῦ παντὸς ἀγάλματος" εἰ δ᾽ ἐκ πηλοῦ 
ϑεάσαιο τοιοῦτον, καταφρονήσας ἂν ἴσως παρέλ- 
Sou. ἀλλ᾽ οὐχ ὅ γε τεχνίτης καὶ γνωρίξειν εἰδὼς ἐν 
ἔργοις τὴν τέχνην, ἀλλ᾽ ἐπαινεῖ τὸν Φειδίαν ὡσαύτως. 

15 κἂν ξύλον εὐτελὲς χἂν λίϑον τὸν τυχόντα κἂν κηρὸν 

κἂν πηλὸν ὁμοίως ἴδῃ κεχοσμημένον" ἐχπλήττει γὰρ 
ἐδιώτην μὲν τὸ τῆς ὕλης κάλλος, τεχνίτην δὲ τὸ τῆρ 
τέχνης αὐτῆς. ἄγε δή μοι καὶ σὺ περὶ φύσιν yíyvov 
δεινός, ἵνα σὲ μηκέτ᾽ ἰδιώτην, ἀλλὰ φυσικὸν ὀνομά- 

30 ξωμεν. ἀπόστηϑι τῆς ἐν ταῖς ὕλαις διαφορᾶς, αὐτὴν 
ài ψιλὴν ὅρα τὴν τέχνην, ὅταν μὲν ὀφθαλμοῦ κατα- 
σκευὴν ἐπισχοπῇς, ὄργανον ὀπτικὸν ἐν νῷ τιϑέμενος, 
ὅταν δὲ ποδός, ὄργανον βαδιστικόν. εἰ δ᾽ ἐκ τῆς 
ἡλιακῆς οὐσίας ὀφθαλμοὺς ἀξιοῖς ἔχειν καὶ χρυσὸν 

s5 ἀκήρατον ἐν τοῖν ποδοῖν, οὐκ ὀστᾶ καὶ δέρμα, τῆς 
ὕλης, ἐξ ἧς γέγονας, ἐπιλέλησαι. ἀναμνησϑεὶς οὖν 

καὶ U || 2 πρόνοιαν καὶ δύναμιν U | 8 ἐνταῦ- 
Be LATE 6 bs bl 18 τὴν ἊΝ ἁπάντων L! τὴν τοῦ πάν- 

τούτων ἁπάντων D n τὸ τοιοῦτο p ees b N 
τὸ CH D | καὶ κηρὸν P biis ὁμοίως e zerov Ὁ 
18 pun. U αὐτοῦ DL|91 μὲν om. D | 28 super ὠκήρατον q9- 
ἄκρατον L | 96 γέγονεν D 
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ἐπίσκεψαι, πότερα φῶς ἐστιν ἐπουράνιον ἢ γήϊνος Bóo- 

βορος᾽ ἐπιτρέψεις γάρ μοι καλέσαι τὸ τῆς μητρὸς 
240 οὕτως || αἷμα τὸ εἰς τὰς ὑστέρας ἰόν. dg οὖν οὐχ ἄν 

ποτε, δοὺς τῷ Φειδίᾳ πηλόν, ἐλεφάντινον ἤτησας 
ἄγαλμα. τὸν αὐτὸν τρόπον, αἷμα δούς, οὐκ ἄν ποτε 

λάβοις ἡλίου ἢ σελήνης τὸ λαμπρὸν οὕτω καὶ 

καλὸν σῶμα. ϑεῖα μὲν γὰρ ἐκεῖνα καὶ οὐράνια, γήϊνα 
δ᾽ ἡμεῖς ἀγάλματα᾽ τέχνη δ᾽ ἐν ἀμφοῖν ἴση τοῦ δη- 

μιουργοῦ. μικρὺν καὶ ἄτιμον ὁ ποὺς μέρος τοῦ ξῴου, 

τίς δ᾽ οὐ φησί; μέγα δὲ καὶ κάλλιστον ἁπάντων τῶν 
κατὰ τὸν κόσμον ὁ ἥλιος, οὐδὲ τοῦτ᾽ ἀγνοοῦμεν. ἀλλ᾽ 

ἐκεῖνο σκόπει, ποῦ μὲν ἐχρῆν τετάχϑαι τὸν ἥλιον ἐν 

ἅπαντι τῷ κόσμῳ, ποῦ δ᾽ ἐν τῷ ξῴῳ τὸν πόδα. μέσον 
μὲν ἐκεῖνον εἶναι τῶν πλανωμένων ἀστέρων ἐν τῷ 
κόσμῳ, κάτω δ᾽ ἐν τῷ ξῴῳ τὸν πόδα. πόϑεν τοῦτο 
δῆλον; ἄλλην αὐτοῖς ϑέσιν τῷ λόγῳ δοὺς σκέψαι τὸ 

συμβαῖνον. εἰ μὲν γὰρ κατωτέρω ϑείης τὸν ἥλιον, 

ἵνα νῦν ἐστιν ἡ σελήνη, καταφλέξεις τὰ τῇδε σύμ- 

παντα᾽ εἶ δ᾽ ἀνωτέρω κατὰ τὴν τοῦ Πυρόεντος ἢ τὴν 

τοῦ Φαέϑοντος, οὐδὲν ἕξεις olxovusvov μέρος τῆς 
241 γῆς διὰ ψυχρότητα. τὸ μὲν οὖν εἶναι τηλικούτῳ 

τε καὶ τοιούτῳ τῷ ἡλίῳ, οἷός πέρ ἐστι καὶ ἡλίκος, 

οἴκοϑεν ὑπάρχει καὶ παρ᾽ ἑαυτοῦ" τὸ δ᾽ ἐν τῷδε τοῦ 
κόσμου τετάχϑαι τοῦ διακοσμοῦντος ἔργον. τηλικούτῳ 
γὰρ ὄντι καὶ τοιούτῳ χώραν οὐκ ἂν αὐτῷ βελτίονα ss 

1 πότερον D | οὐράνιον D || 2 μήτρας DU || 3 τὴν ὑστέραν D | 
6 ἥλιον ἢ σελήνην D | ἢ τὸ λ. τοῦτο D || 10 φήσει D | τῶν om. D | 
10 κάτω LU κατωτάτω D | 16 αὐτοῖς L αὐτὸς DU | ἐν τῷ 
λόγῳ Ὁ | 17 yàg om. DL | 18 ἕνα] ὕπου U | 19 τὴν D om. LU | 
19—20 ἢ τὸν τοῦ U || 20 Φαέθοντος χώραν ch ( 21 εἶναι om. D «V 
28—24 τοῦ κόσμου L τῷ κόσμῳ ceW. | δ αὐτῷ Δ αὐτοῦ Y 

—— ῤτὋὮὯτἪὋ μὩθθθθι.». 
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καϑ᾽ ὅλον ἐξεύροις τὸν κόσμον. ἀτὰρ οὖν οὐδὲ τῷ 

ποδὶ χώραν οὐκ ἂν εὕροις ἐν ξῴου σώματι τῆς νῦν 

οὔσης βελτίω. τὴν ἴσην ἐν ἀμφοῖν ὅρα τῆς ϑέσεως 
τέχνην᾽ οὐ γὰρ δὴ μάτην ys παραβάλλω τὸ τιμιώτα- 

δτον ἄστρον τῷ πάντων ἀτιμοτάτῳ τοῦ ξῴου μορίῳ. 
τί φαυλότερον πτέρνης; οὐδέν. ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ἑἐτέρωϑι 
βέλτιον κέοιτο. τί δ᾽ ἡλίου τιμιώτερον; οὐδέν. ἀλλ᾽ 

οὐδ᾽ ἂν οὗτος ἐν τῷ παντὶ κόσμῳ τεϑείη βέλτιον. 
τί δὲ μέγιστον καὶ κάλλιστον τῶν ὄντων; ὃ κόσμος. 

10 τίς δ᾽ οὔ φησιν; ἀλλὰ καὶ τὸ fov οἷον μικρόν τινὰ 
κόσμον εἶναί φασιν ἄνδρες παλαιοὶ περὶ φύσιν ἱκανοί, 

xel τὴν αὐτὴν ἐν ἀμφοῖν εὑρήσεις σοφίαν τοῦ δη- 
μιουργοῦ. δεῖξον οὖν μοι, φησίν, ἥλιον ἐν ξῴου σώ- 
ματι. τί τοῦτο λέγεις: ἐξ αἱματικῆς οὐσίας οὕτως 

15 εὐσήπτου τε καὶ βορβορώδους ἥλιον || βούλει γεννηθῆ- 242 
ναι; μαίνῃ, ὦ ταλαίπωρε. τοῦτ᾽ ἔστιν ὄντως ἀσεβεῖν, 
οὐ τὸ μὴ ϑύειν τε καὶ μὴ ϑυμιᾶν. ἥλιον μὲν οὖν οὐκ 
ἄν σοι δείξαιμι κατὰ τὸ τοῦ ξῴου σῶμα, δείξαιμι δ᾽ ἂν 
ὀφθαλμόν, ὕργανον αὐγοειδέστατόν τε καὶ ἡλιοειδέ- 

30 στατον ὡς ἐν ξῴου σώματι. ἐξηγήσομαι δὲ καὶ ϑέσιν 

αὐτοῦ καὶ μέγεθος καὶ σχῆμα καὶ τἄλλα σύμπαντα 
καὶ δείξω πάνϑ'᾽ οὕτως ἔχοντα καλῶς, ὡς οὐκ ἐνεδέ- 

χετο σχεῖν ἄλλως βέλτιον. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὕστερον. 
Üap. ΧΙ. Ὁ δὲ πούς, ὑπὲρ οὗ νῦν πρόκειται λέγειν, 

35 οὔτ᾽ ὀφϑαλμοῦ χεῖρον οὔτ᾽ ἐγκεφάλου κατεσκεύασται. 
πάντα γὰρ ἄριστα διάκειται τὰ κατ᾽ αὐτὸν μόρια πρὸς 

4 ye om. D | 9 τί δὲ U τὸ δὲ L om. D || 10 φήσει L || 
11 φύσιν D'LU een D* | 12 καὶ om. D | 13 ἐν ow. Ὁ 
14 οὐκ ἐξ DJ 16 om. U | 17 οὖν om. DL | 18 τοῦ ww. Ὁ 
30 σώματι L'U! μορίω DL* in marg. U* | διηγήσομαι WV. 
3: ador U] 32 oix DILU οὐκ ἂν Ὧν Y ἊΝ ej V Ἐμιν 

GarzvUs ed. HeImreich I. ΠΟΥ 
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τοὔργον, οὗ χάριν ἐγένετο" τὸ δ᾽ ἄμεινόν τε καὶ βέλ- 
τιον ἐν τοῖς ἀπολειπομένοις κατά τι τῆς ἀκρότητος, 

οὐχ ἐν τοῖς ἀμέμπτοις πάντη ξητητέον. αἰσθήσεως 

ἀρχὴ καὶ νεύρων ἁπάντων ἐν ἐγκεφάλῳ. τί οὖν τοῦτο 
πρὸς τὸ βέλτιον αὐτὸν κατεσκευάσϑαι ποδός, εἶ πρὸς 

τὴν ἐνέργειαν ἑκάτερον, ἧς ἕνεχα πρότερον γέγονεν, 

248 ἄριστα διάκειται; οὔτ᾽ ἐγκέφαλος || ἄνευ ποδὸς ἦν ἄν 
ποτὲ καλὸς μόνος οὔτε ποὺς ἐγκεφάλου χωρίς. δεῖ 

γὰρ οἶμαι τῷ μὲν ὀχήματός τινος, τᾷ δ᾽ αἰσϑήσεως. 
ὄχημα μὲν οὖν ἐγκεφάλου τό vY ἄλλο πᾶν σῶμα καὶ υ 
oí πόδες, αἴσϑησιν δ᾽ αὐτοῖς ἐγκέφαλος χορηγεῖ. καί 

μοι πάλιν ἤδη πρόσεχε τὸν νοῦν ἐπὶ τὸν ἐξ ἀρχῆς 
προκείμενον λόγον. ἐπεὶ γὰρ ἐχρῆν αἰσθήσεως μετεῖ- 
ναι τῷ τοῦ ποδὸς δέρματι, μέλλοντί γε πολλάκις ἐπι- 

βήσεσϑαι σκληροῖς τέ τισι καὶ ὀξέσιν, ὑφ᾽ ὧν ϑλώμε- s 
vov ἂν καὶ τιτρωσκόμενον διεφϑείρετο πολυειδῶς, εἰ 

μὴ ῥαδίως αὐτῶν αἰσϑανόμενον ἀποφεύγειν ὑπεμίμνησκε 
τὸ ξῷον, διὰ τοῦτο τοῦ μὲν εἰς τὴν πτέρναν ἐμβάλ- 

λοντος τένοντος,. ὃν ἐκ τριῶν ἐλέγομεν γεννᾶσϑαι 
μυῶν, ἡ ἐπιπολῆς μοῖρα πρὸς τὸ χάτω τοῦ ποδὸς Ὁ 
ὑπερβαίνουσα τῷ κατὰ τὸ ἴχνος ἔνδοϑεν ὑποφύεται 
δέρματι. τᾷ βάϑει δ᾽ αὐτῷ τοῦ ποδὸς τῷ μετὰ τὸ 
δέρμα, xo) ὃ καὶ οἱ μικροὶ δύο μύες εἰσίν, ἀποβλα- 

στήματα διανέμεται τῶν ἀπὸ νωτιαίου νεύρων σμικρά. 
τούτων δέ γε πολὺ μείζω τὰ τῆς χειρὸς ἄκρας νεῦρα ss 

πλέον ἢ κατὰ τὸν πόδα χρῃξούσης ἀκριβοῦς αἰσϑήσεως, 

2 ἀκρότητος LU ἀκροτάτης D | 3 πάντη om. L || 4 ἐν 
om. U | 6 εἰ καὶ U || 8 καλῶς LU | μόνος om. U | 18 post λόγον 
add. ἰόντι L?* | 14 ye om. D || 16 τέ om. D | 17 αὐτῶν LU 
αὐτὸν D | ἀποφυγεῖν L | 20 ἡ om. L'U X μοίρας Ὁ (25 8€ χε LU 
δ᾽ &; D | ἄκρας χειρὸς k | εἰσὶ νεῦρα DV εἰδὶ om. V 
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ὡς οὐκ ἀντιλήψεως | μύνης, ἀλλὰ καὶ ἁφῆς ὀργάνου 214 

γεγενημένης. ἀλλ᾽ ὅ ye πούς — οὐ γὰρ κοινὸν ἔμελλεν 

ἔσεσϑαι παντὸς τοῦ σώματος ὄργανον ἁφῆς, ἀλλὰ βα- 
δίσεως μόνης — ὅσης sig τὸ μηδὲν ἑτοίμως πάσχειν 

s αἰσϑήσεως Éyonte, ταύτην ἐκτήσατο. τὴν δ᾽ ἀπὸ τῆς 
ἀρχῆς ὁδὸν ἅπασαν τῶν νεύρων μέχρι τοῦ ποδὸς εἴ 
σοι διεξίοιμι καὶ διδάσχοιμι, πόσην τῆς ἀσφαλείας 
αὐτῶν πρόνοιαν ἡ φύσις ἐποιήσατο, διὰ τὸ μῆκος τῆς 
ἀποστάσεως εὐλαβουμένη, μή τι πάϑοι μαλακώτερα 

10 ὑπάρχοντα ἢ ὥστε τοσαύτῃ διαρκεῖν ὁδοιπορίᾳ. σὲ 
μὲν οἷδ᾽ ὅτι ϑαυμάξειν μειξόνως ἀναγκάσω τὴν τέχνην 
τῆς φύσεως, ἐμοὶ δ᾽ ἂν εἰς ἄμετρον μέγεϑος ἡ ἐξήγησις 
ἀφίκοιτο τοῦ ποδός. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν νεύρων αὖϑις. 
ἰδίᾳ λελέξεται. 

τὸ Cap. XIL Τὸ δὲ τοῦ ποδὸς δέρμα συμφυὲς μὲν 
ἀκριβῶς ἐγένετο τοῖς ὑποκειμένοις ἅπασι μορίοις ὑπὲρ 
τοῦ μηδαμόσε περιτρέπεσϑαι ῥᾳδίως, ἀποβλάστημα δ᾽ 
εἰς ὅλον αὐτὸ διέσπαρται τοῦ κατὰ τὴν πτέρναν τένον- 

τος. αὐτοῦ τε τοῦ μὴ περιτρέπεσϑαι ῥᾳδίως χάριν 

so καὶ ὕπως ἱχανῆς αἰσϑήσεως μεταλαμβάνοι. ἔχει δὲ 
συμμέτρως μαλακότητός τὲ καὶ σκληρότητος ἀπο! χωρῆ- 345 

σαν ἑχατέρας τῆς ὑπερβολῆς, εἰς ὅσον ἐχρῆν αὐτὸ μήτ᾽ 
ἄγαν εὐπαϑὲς μήτ᾽ ἄγαν δυσαίσϑητον γενέσθαι. τὸ 

μὲν γὰρ ἐσχάτως σκληρὸν ἐγγὺς ἥκειν ἀναισϑησίαρ 
ss ἀνάγκη. καϑάπερ ὁπλαὶ καὶ χηλαὶ καὶ τὰ τῶν καρκί- 

νῶν τὲ x«l καράβων καὶ φαλαινῶν καὶ ἐλεφάντων 

4 παρασχεῖν U | 8 αὐτῶν codd.: αὐτοῦ a | 9 πάϑῃ b 
9—410 μαλακώτερον ὑπάρχον codd. μαλακώτερα ὑπάργοντα Coen. 
11 μειξόνως ϑαυμάζειν b | 12 ἄμετρόν τι L | 98 Vuusis V. 
21 Wadeséeyrd τ᾿ κ' σαληρότητα D | 29 τὴς om. ὍΛΟΝ 2S «el- 
us 

a^ 
ε. E 
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δέρματα τὸ δ᾽ ἐσχάτως μαλακόν, εἰς ὅσον εὐαισϑη- 
σίας, εἰς τοσοῦτον καὶ τῆς εὐπαϑείας μετέχειν ἀναγ- 

καῖον. ἵν᾽ οὖν μήτ᾽ ἄγαν ἀναίσθητον ἡ μήϑ᾽ ἑἕτοί- 
uOg τι πάσχῃ, τὰς ὑπερβολὰς ἑκατέρας ἡ φύσις ἐφυ- 
λάξατο καὶ μέσον ἀκριβῶς ἐδημιούργησεν αὐτὸ μαλα- ! 

κοῦ tt καὶ σκληροῦ. καὶ οὕτως ἤδη σύμπας ἡμῖν ὁ 
ποὺς ἀπείργασται τοιοῦτος, οἷος μάλιστα πρέπει ξῴῳ 
λογικῷ. 

Cap. XIII. Τὰ δὲ τῆς κνήμης, ὅσα μὲν κἀνταῦϑα 

περί τὲ ϑέσεις καὶ σχέσεις καὶ μεγέϑη καὶ σμικρότητας wv 

καὶ τὸν ὅλον ἀριϑμὸν ἀρτηριῶν τε καὶ φλεβῶν καὶ 

νεύρων, οὐ χρὴ νῦν ἀκούειν ποϑεῖν᾽ ὅσα δὲ περὶ 

μυῶν τῶν κατ᾽ αὐτὴν ἢ πλήϑους ἢ ϑέσεως ἢ τῆς ἐν 
μεγέϑει τε καὶ σμικρότητι διαφορᾶς, ὀλίγον ἔμπροσϑεν 

940 εἴρηται πάντα. | λοιπὸν δ᾽ ἂν εἴη χρεὼν ἐξηγήσασϑαι v 
τῶν ὀστῶν ἑκατέρου τὴν φύσιν ἅπασαν. ὀνομάζεται 

δὲ τὸ μὲν μεῖξον ὁμωνύμως τῷ κώλῳ παντὶ κνήμη. 
ϑάτερον δὲ περόνη. λεπτὸν ἱκανῶς τοῦτο καὶ πολὺ 
τῆς κνήμης ἀπολειπόμενον ἔξωϑεν αὐτῇ παρατέταται, 
χρείαν τῷ tgo παρέχον, διττὴν μὲν τὴν πρώτην τὸν 
καὶ ἀναγκαίαν, ἐξ ἐπιμέτρου δ᾽, ὡς ἂν εἴποι τις, τρί- 

την. ἡ μὲν δὴ πρώτη χρεία τοιάδε ἐστί" τῆς πρὸς 
τὸν ἀστράγαλον διαρϑρώσεως,. ἣν ἐκτείνειν τε καὶ 

κάμπτειν ἐλέγομεν τὸν πόδα, ἕτερον μέρος ἥμισυν τὸ 

éxrüg αὕτη σχεδὸν ἅπαν ἐργάξεται. καϑάπερ ἡ κνήμη 5 
τὸ ἔνδον. ἑτέρα δὲ χρεία περόνης ἥδε᾽ καϑ᾽ ἃ μάλιστα 

3 ἤ om. U | 6 σύμπας DL σύμπασιν Ὁ || 10 σχέσεις καὶ 
ϑέσεις J 11 ve om. DL | 11—12 καὶ νεύρων καὶ φλεβῶν DL | 
15 δ’ LU γ᾽ D χρεὼν codd. καὶ καίριον k || 16 ἑκατέρου L 
ἑκατέρων D || 19 δ᾽ αὐτῇ L | παρατέτακται ch | 931—923, τοντὶν U 
rgerz?» cett. || 25 σχεδὸν αὐτῆς L| 26 δὲ ἢ qe. V 
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ῥᾳδίως ἔμελλεν ὑπὺ τῶν ἔξωϑεν προσπιπτόντων ἄδι- 

κήσεσθαι πάντα τὰ κατὰ τὴν χνήμην ἀγγεῖά τε καὶ 
of μύες, ἐνταῦϑα παραβέβληται. ἡ δὲ δὴ τρίτη χρεία 
κατὰ τὴν ἔξω κεφαλήν, ἣν ἡ κνήμη τοῦ μηροῦ βαστά- 

5 ἕξι" κατὰ ταῦϑ' ὑπερηρεισμένη πρὸς ἀσφάλειάν τε ἅμα 
καὶ ἔδραν οὐ μικρὰ συντελεῖ. εἰ δέ τις οὐδὲν δεῖ- 
σϑαι τῆς περόνης τὸ σκέλος νομίξει. δυναμένης γὲ 
δὴ τῆς κνήμης. ὡς ἄνω κατὰ τὸ γόνυ μόνη διαρϑροῦ- 
ται πρὸς || μηρόν. οὕτω καὶ κάτω διαρϑροῦσϑαι πρὸς 541 

10 ἀστράγαλον, οὐκ αἰσϑάνεται μεγάλην εἰς τοσοῦτον 

ἀξιῶν ὑπάρχειν αὐτήν, ὡς μηδὲν ἀπολείπεσθαι μηροῦ. 
τοῦτο δὲ λιϑίνῳ μέν τινι καὶ ξυλίνῳ foo γενέσθαι 
δυνατόν τ᾽ ἐστὶ καὶ πρὸς τῷ μηδὲν βλάπτειν ἀσφαλέ. 
στερον οἶμαι βαστάξει τὰ ὑπερκείμενα, καϑάπερ el καὶ 

15 τὸν πόδα τις μὴ τοιοῦτον, οἷος νῦν ἐστιν, ἀλλὰ πολλῷ 
ποιήσαι μείξονα" tog δ᾽ ἀληϑινῷ μέλλοντι διὰ τῶν 
ἄνω κινήσειν τὰ κάτω παντάπασιν ἄτοπος ἡ τοιαύτη 
διάθεσις" ἰσχυρότερα γὰρ εἶναι χρὴ καὶ μείζονα τὰ 
κινήσοντα τῶν κινησομένων. καλῶς οὖν ἡ φύσις 

so ἔξωθεν τῇ κνήμῃ παρατείνασα τὴν περόνην ἅμα μὲν 
πρόβλημά τι τοῦτο τοῖς τὲ μυσὶ καὶ τοῖς ἀγγείοις 

ἐδημιούργησεν, ἅμα δ᾽ ἐν τῇ μεταξὺ χώρᾳ πολλοὺς 
τῶν μυῶν κατέϑετο, δι᾿’ ὧν ἔμελλεν ὁ ποὺς κινήσε- 
σθαι. μέγα δ᾽ ὀστοῦν ἕν εἴπερ ἐποίησεν ἐνταυϑοῖ 

35 μόνον, ἔξωϑέν v ἂν αὐτῷ τὰ ἀγγεῖα καὶ τοὺς μῦς ἀφρου- 

φήτους περιέβαλε καὶ σύμπων οὕτω παχὺ καὶ δύσφο- 

1-- ἀδικήσεσϑαι Ὁ ἀδικηϑήσεσθαι DL | ὃ παραβέβληνται 
LU περιβέβληται DL* | 1--8. γε δὴ LU ye D | 8 τὸ om. Ὁ | 
T1 ἀποϊείπέσϑαι U iol, ceti, | 14 βαστάξει L βαστάζειν WA 
16 ποιήσαι U ποιήσει DL | 18 διάρϑρωσις X V ψείτονα V2 
uet D [ 19 κινησομένων LU κινηϑησ. D | 298—294 xevigseSes S. 
sentio. DL | 25 τ᾿ iv LU ἂν D | 26 σύμπαν VV. δύσπαν US) V 



182 ΓΑΛΗΝΟΥ͂ 

ρον ἀπειργάσατο τὸ κῶλον. οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τοῦτ᾽ 
248 ἔστιν || εἰπεῖν, ὡς ἄνωϑεν μὲν αὐτῷ καὶ κάτωϑεν ἐπι- 

φύσεις ἐργάσασϑαι βέλτιον ἦν, αἷς διαρϑρώσεται τοῖς 

παρακειμένοις, αὐτὸ ὃὲ τὸ καϑ’ ὅλην τὴν κνήμην 
ἰσχνὺν ὀστοῦν ποιήσασϑαι' ἐσχάτως γὰρ ἂν εὐπαϑεῖς 

ἦσαν αἱ ἀποφύσεις αὐτοῦ καὶ μάλισϑ᾽ αἱ κατὰ τὸν 
ἀστράγαλον, ἐπὶ πλεῖστον ὑπερεκπίπτουσαι τοῦ παντὸς 

ὀστοῦ τῆς εὐθύτητος. ἄρ᾽ οὖν οὐ δίκαιον κἀνταῦϑα 
ϑαυμάξειν τὴν πρόνοιαν τοῦ δημιουργοῦ, πρὸς ἀμφο- 

τέρας τὰς χρείας, καίτοι γ᾽ ἐναντίας οὔσας, ἀκριβῶς υ 

ἁρμόττοντά τε xci δμολογοῦντα ἀλλήλοις ἐργασαμένου 

τὰ τοῦ παντὸς κώλου μόρια; διότι μὲν γὰρ βασταζξε- 
σϑαι τὸ ὑπερκείμενον ἐχρῆν ὑπὸ τοῦ κάτωϑεν, ἰσχυ- 

ρότερόν v& ἅμα καὶ μεῖξον εὔλογον ἦν εἶναι τὸ ὑπο- 
τεταγμένον. ὡς ἐπί τε κιόνων ἔχει καὶ τειχῶν καὶ 
οἰκιῶν καὶ πύργων καὶ πάντων τῶν ἀψύχων" ὅτι δὲ 
κινεῖν μὲν ἔδει τὸ ὑπερχείμενον, κινεῖσϑαι δ᾽ ὑπ᾿ 
αὐτοῦ τὸ κατωτέρω. μεῖξον αὖ πάλιν ἅμα καὶ ἰσχυρό- 

τερον εὔλογον ἦν εἷναι τὸ ἄνωϑεν, ὡς ἐπί vs βρα- 
χίονος ἔχει καὶ πήχεως καὶ ἄκρας τῆς χειρός. ὥστ᾽. Ὁ 
ἐπεὶ καὶ τῇ κνήμῃ πρὸς μὲν τὸ καλῶς ὀχεῖν τὸν μηρὸν 

249 ἄμεινον || ἦν γενέσϑαι μείξονι. πρὺς δὲ τὸ κινεῖσϑαι 
ῥᾳδίως ἐλάττονι, καὶ ἦν ἀναγκαῖον ἐλέσϑαι ϑάτερον 
ἀμφοῖν ἅμα συνελθεῖν ἀδυνατούντων, εὔλογον δήπου- 

ϑὲν ἐκλέξασϑαι μὲν τὸ χρησιμώτερον, ἀμελῆσαι δὲ 3: 
μηδὲ ϑατέρου παντάπασιν. ἀλλ ἐν ὀργάνοις ἕνεκα 

ων 

8 ἐργάσασθαι LU ἐργάξεσϑαι D | διαρϑρώσεται LU διαρ- 
ϑροωϑήσεται D | 4 περικειμένοις D || 6 ἐπιφύσεις 1,3} αὐτοῦ LU 
αὐτῆς D | 8—9 ϑαυμάξειν x&vr. L | 11 τε om. DL || 15 τε 
om. D || 18 κατώτερον D | ἅμα om. D || 20 τῆς om. DL | 22 ysyo- 
vévat DL | μεέξονε codd. μείξον (sic) ἃ | 28 ἐλάττονι codd. tkox- 
cor &|| 25 χρησιμώτατον D | δὲ om. L| 26 μηδὲ codÀ. v s 

ull. P - 
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βαδίσεως γεγονόσιν ἡ πρὸς τὴν κίνησιν ἑτοιμοτέρα 
κατασχευὴ μακρῷ χρηστοτέρα τῆς εἷς ἀσφάλειαν ἕδρας 

ἐπιτηδείου. ταῦτ᾽ ἄρα σμικροτέραν μὲν ἐποίησε τοῦ 
μηροῦ τὴν χνήμην, οὐ μὴν εἰς τοσοῦτόν γ᾽ ἀπολειπο- 

5 μένην, ὡς μηδὲ βαστάξειν αὐτὸν ἀσφαλῶς ἔτι δύνασϑαι. 

καί σοι κἀνταῦϑα πρῶτον μὲν ἀναμνηστέον τῆς κατ᾽ 
ἀρχὰς δηϑείσης μεθόδου, καϑ᾽ ἣν ἐλέγομεν ἑκάστου 
τῶν μορίων τὴν χρείαν sig τὴν ἐνέργειαν ἀναφέρεσϑαι. 

χρῆναι τοῦ σύμπαντος ὀργάνου" δεύτερον O^ ὡς, si 

io πάνθ᾽ ὑπαλλάττοντες αὐτῶν τῷ λόγῳ μήτε ϑέσιν 
εὑρίσκοιμεν ἑτέραν τῆς νῦν οὔσης βελτίω μήτε σχῆμα 
μήτε μέγεϑος μήτε πλοκὴν μήϑ᾽ ὅλως τι τῶν ἄλλων, 

ἃ τοῖς σώμασιν ἅπασιν ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει, τελεωτά- 
τὴν ἀποφαί νεσϑαι δεῖ καὶ πάντη κατωρϑωμένην τὴν 300 

15 viv αὐτοῖς οὖσαν κατασκευήν. 
Cap. XIV. Ὅτι μὲν οὖν τά τ᾽ ἔμπροσϑεν εἰρημένα 

κατὰ ταύτην ἡμῖν ἠκρίβωται τὴν μέϑοδον ἔν τὲ τοῖς 

ἑξῆς ὁμοίως αὐτὴν διαφυλάξομεν, οὐδεὶς ἂν προσέχων 
τὸν νοῦν τοῖς προγεγραμμένοις ἀγνοήσειεν. ὅτι ob 

zo καὶ τὸ τῆς χνήμης μέγεϑος εἰς ἀκριβὴ συμμετρίαν ἥκει 
πρός τε τὸ τοῦ μηροῦ καὶ τὸ τοῦ ποδός, ὡς εἴς τε τὸ 
τάχος τῆς κινήσεως ἄριστα παρεσκευάσϑαι καὶ μηδὲν 
παραβλάπτειν tlg τὸ τῆς ἕδρας ἀσφαλές, ἔκ τε τῶν διὰ 
κιρσοὺς ἤ τινα σκίρρον παχυνϑέντων αὐτὴν κἀκ τῶν 

25 ἐναντίως τούτοις δι᾿ ἕτερόν τι σύμπτωμα καταλεπτυν- 
ϑέντων ἐναργῶς ἔστι μαϑεῖν. οἷς μὲν γὰρ παχυτέρα 
τοῦ δέοντος ἐγένετο, διὰ τὸ περιττὸν βάρος ἐμποδίξει τε 

3 χφησιμωτέρα U | ὃ αὐτὸν post δύνασθαι eolloc. D V. 
18 ἅπασιν codd, om. a | 15 αὐτοῖς U αὐτοῦ Vl αὐτῆς Ὁ VA. τὶ 
Ibis om. D || 22 παρεσκευάσϑαι LU κατασχευάσασϑαν Ὁ ἃ ἘΝ edo 
om. ὉΠ 37 ἐμποδίζει τε LU ἐμποδίζεται D 
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καὶ διαφϑείρει τὸ τάχος τῆς βαδίσεως οἷς δ᾽ éxi 

πλέον ἐστὶν ἰσχνή, ῥαδίως οὗτοι περιτρέπονταί τε καὶ 
καταπίπτουσι., μάλιστ᾽ εἰ καὶ ϑᾶττον κινεῖσϑαι προέ- 

λοιντο. δεόμεϑα γάρ, ὡς καὶ πρότερον εἴρηται. “πρὸς 

τὸ βαδίξειν καλῶς ἐπὶ μὲν ϑατέρου σκέλους ἀσφαλῶς 

261 ὀχεῖσϑαι | τὸ σύμπαν σῶμα. περιφέρειν δ᾽ ὠκέως ϑάτε- 
ρον. ἄμφω δ᾽ ἔχει ταῦτα τὸ κατὰ φύσιν τῆς κνήμης 
μέγεϑος" καὶ γὰρ βαστάξειν ἱκανόν ἐστι τὰ ὑπερκεί- 
μενα καὶ μεταφέρεσϑαι πρὸς αὐτῶν ῥαδίως. καὶ 
οὕτως ἤδη δῆλον. ὅτι μείξονα τῆς νῦν οὔσης οὐχ 

ἐχρῆν γίγνεσϑαι τὴν κνήμην ὅτι τε τηλικαύτης οὔσης 

αὐτῆς οὐ σμικρὰν ὠφέλειαν ἡ περόνη παρέχεται, τῷ 

τε κατὰ τὸν ἀστράγαλον ἄρϑρῳ κἀκ τῶν ἔξωϑεν οἷον 

πρόβλημά τι παρατεταμένη καὶ πρὸς τούτοις ἔτι τῇ 
τῆς κνήμης ὑπερηρειόμένη κεφαλῇ. δῆλον οὖν ἐκ vOv 
εἰρημένων. ὅτι τὲ πλεῖστον ἀφέστηκεν ἡ τῆς περόνης 

καταδκευὴ τῆς κερκίδος ὅτι τε καλῶς ἡ φύσις, ἔνϑα 

μηδὲν πλέον ἔσεσϑαι ἔμελλε τοῖς βαδιστικοῖς ὀργάνοις 
ἐκ τοῦ πλήϑους τῶν ἄρϑρων, ἐνταῦϑα τὰς συνϑέσεις 
τῶν ὀστῶν ἀκινήτους ἀπειργάσατο παντάπασιν. ἡ μὲν Ὁ 
γὰρ ἑτοιμότης τὲ καὶ ποικιλία τῶν κινήσεων τοῖς ἀντι- 

ληπτικοῖς ὀργάνοις, ἡ ÓÀ τῆς ἕδρας ἀσφάλεια τοῖς 

βαδιστικοῖς ἐστιν ὠφελιμωτέρα. ταῦτ᾽ ἄρα καὶ τῆς 
κερκίδος ἄνω τὲ καὶ κάτω διαρϑρουμένης ἡ περόνη 

962 κατ᾽ ἄμφω τὰ μέρη συναρϑροῦται | τῇ κνήμῃ. ὡς ss 
γάρ, εἴπερ ἁπλοῦν ὅλον ἦν τὸ σκέλος, οὐδαμόϑεν 

4 πρότερον] πρόσϑεν D | 1 ταῦτα LU τὰ τοιαῦτα D | 
11 γενέσϑαι L || 12 ὠφέλειαν LU ἀσφάλειαν D | 12 τῶν L | 
18 ἄρϑρων L | κἀκ Ὁ καὶ cett. | 16 οὖν} δ᾽ L om. U | 
16 προεερημένων L || 18 μηδὲν LU μηδὲ Ὁ ( 20 εἰργάσατο Τὶ καὶ 
24 σδυηρϑρωμένης D || 26 οὐδαμόϑι U 
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διαλαμβανόμενον ἄρϑροις, ἀσφαλέστερον ἂν ὑπ᾿ αὐτοῦ 
τὸ πᾶν ἐβαστάξετο ξῷον, οὕτω νῦν ix τοῦ τὰς πλεί- 
στας τῶν διαρϑρώσεων ἀποϑέσϑαι πλησίον ἥκει τῆς 

παντελοῦς ἀσφαλείας. ἀδιάρθρωτον μὲν γὰρ εἴπερ 
s ἐγένετο τελέως. οὔτ᾽ ἂν ἐχτείνεσϑαι δυνατὸν ἣν οὔτε 
κάμπτεσθαι, καὶ οὕτως ἂν ἅπασαν ἀπώλεσε τὴν χρείαν, 
ἧς ἕνεκα γέγονεν. εἰς παμπόλλας δὲ διαρϑρώσεις 
διῃρημένον εὐόλισϑόν τε καὶ σφαλερὸν Tv ἂν εἰς 
τοσοῦτον, ὡς μηδέποτ᾽ ἐγκρατῶς ἡμᾶς ἐφ᾽ ἑνὺς ἵστα- 

10 σϑαι σκέλους, ἀλλ᾽ εὐθὺς περιτρέπεσθαί τε καὶ κατα- 
πίπτειν. ὥστε κἀνταῦϑα ϑαυμάξειν χρὴ τὴν φύσιν 
ἐκ τῶν ἐναντίων τε καὶ διαφϑειρόντων ἄλληλα καὶ 

μαχομένων. ἀναγκαίων δ᾽ ὑπαρχόντων ἀμφοτέρων τῷ 
σκέλει τοσοῦτον ἑκατέρων λαβοῦσαν, ὅσον μήτε τὸ 

1ὸ τῆς κινήσεως εὐμαρὲς μήτε τὸ τῆς ἔδρας ἀσφαλὲς 
διαφϑείρειν ἔμελλεν. 

Üap. XV. '4iià γὰρ αὐτά rs ταῦτα ϑαυμασίως 
αὐτῇ διατέτακται καὶ τούτων ἔτι μᾶλλον ἡ κατὰ 
γόνυ διάρ᾽ϑρωσις. αἴ τε γὰρ ἐπιφύσεις τοῦ κατὰ τὸν 368 

mo μηρὸν ὀστοῦ, χαλουμένου δ᾽ ὁμοίως καὶ αὐτοῦ τῷ 
παντὶ κώλῳ, ϑαυμαστῶς ὅπως ἁρμοττούσας ἔχουσι τὰς 

ἐν τῇ κνήμῃ κοιλότητας, ὡς μήτε χαλαρὰν εἶναι τὴν 
ἐπίβασιν αὐτῶν μήτε δυσκίνητον ὑπὺ στενοχωρίας οἵ 
τε περικείμενοι σύνδεσμοι πανταχόϑεν ἀσφαλῶς φρου- 

35 φοῦσι καὶ συνέχουσι τὴν διάρϑρωσιν, ὡς μήτε καμ- 
πτόντων ποτὲ μήτ᾽ ἐχτεινόντων ἐπὶ πλεῖστον ὀλισϑάνειν 

9 τὸ ante ἕῷον coloc. D | 7 δὲ om. D | 9 ἐφ᾽ ἑνὸς 
D 10 εὐθὺ D | 18 ὑπάρχειν L'U | ἀμφονέρε»} ἄρ U| 

34 ἑκατέρου L ἑκατέρω U | 20 δ΄ om. U | 21 ὕπως L*U ὅπεᾳ 0 V 
24 cipia U J cf. WR 1922 | 24—25 veron. ed 

— evvérovse: om. ουροῦσι LU φρουροῦνταν. 
ἀμσϑέώνειν tein DE bs bits, 
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ἀπὸ τῆς κνήμης τὸν uugóv: ἥ τὰ μύλη μὲν πρός 

τινῶν. ἐπιγονατὶς δ᾽ ὑφ᾽ ἑτέρων ὀνομαξομένη. χον- 
δρῶδες ὀστοῦν οὖσα, τὰ πρόσω μέρη τῆς διαρϑρώσεως 
ἅπαντα καταλαμβάνει, κωλύουσα μὲν καὶ αὐτὸν τὸν 

μηρὸν ὀλισϑάνειν εἷς τὰ πρόσω κατ᾽ ἐχεῖνα μάλιστα : 
τὰ σχήματα τὰ καλούμενα γνύξ τε καὶ ὀκλάξ, ἤδη δὲ 
καὶ τοῦ μὴ καταπίπτειν, καὶ μάλιστ᾽ ἐν τοῖς κατάντεσι 
χωρίοις προπετοῦς sic τὰ πρόσω τοῦ παντὸς ἡμῶν 

σώματος γιγνομένου, οὐ μικρὰν ὠφέλειαν παρεχομένη. 

τούτου δ᾽ ἐναργῶς ἐπειράϑημεν ἐπί τινος νεανίσκου w 
τῶν περὶ παλαίστραν ἐχόντων, οὗ διαπαλαίοντος ἀπο- 

254 σπασϑεῖσα | τῶν συνδέσμων ἡ μύλη τοῦ γόνατος μὲν 
ἀπεχώρησεν, ἀνέδραμε δ᾽ ἐπὶ τὸν μηρόν, καὶ ἦν ἄμφω 
τούτῳ σφαλερά, τό τ᾽ ὀκλάξειν καὶ τὸ βαδίξειν ἐν 

τοῖς κατάντεδιν. ὥστε δκήπωνος ἐδεῖτο τὰ τοιαῦτα υ' 

διερχόμενος χωρία. καὶ τοίνυν εἰ πάδας τὰς κατὰ τὸ 

γόνυ κοιλότητας ἢ ἐξοχὰς εἴποιμι τῶν ὀστῶν καὶ 

δεικνύοιμι μήτ᾽ ἐξοχὴν μηδεμίαν ἀποροῦσαν ἐπιτη- 

δείου κοιλότητος, ἀλλὰ μηδὲ κοιλότητά τινα τῆς κατα- 
ληψομένης αὐτὴν ἐξοχῆς, ἁπάσας δ᾽ ἀκριβῶς μὲν ἀρ- Ὁ 
μοττούδσας ἀλλήλαις, ἔξωϑεν δὲ συνεχομένας ὀφρύσι 
τέ τισιν αὐτῶν τῶν ὀστῶν καὶ συνδέσμοις τοῖς μὲν 
πλατέσι. τοῖς δὲ στρογγύλοις, μακρότερος μὲν ἂν οὕτω 
μοι παρ᾽ ὃ προὐϑέμην ὃ λόγος γίγνοιτο, δαφέστερος 
δ᾽ οὐδὲν μᾶλλον. αὐτάρκη γάρ ἐστι καὶ τὰ διὰ τῶν s 

3 πρόσω μέρη et in marg. πρὸς τῶ μηρὼ L*U | post διαρ- 
ϑρώσεως &dd. τῆς κνήμης L*U | 6 πρόσω μέρη DU || 8 προπε- 
τοῦς U προπετὲς DL | τοῦ παντὸς Ὁ τὸ πᾶν DL || 9 σώματος 
γιγνομένου Ὁ σῶμα γιγνόμενον D 6o. γενόμενον L| 10 τούτου L 
τοῦτο cett. | 16 σκήπωνος L σχίπωνος Ὁ σκήμπωνος D || 
16 τὸ om. L | 20—21 ἁρμοττούσας uiv D | 26 αὐτάρκη L 
αὐτάρχης DU | rà LU om. D 
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ἔμπροσϑεν εἰρημένα κοινῇ vs καὶ καϑόλου περὶ πάν- 
τῶν τῶν ἄρϑρων τῆς κατασχευῆς. εἰ μὲν γὰρ ὡς μῦ- 

ϑόν τις γραὺς ἀναγιγνώσχοι τὺν λόγον, οὐδὲν ἂν εἴη 
πλέον οὐδ᾽ (ix) τῶν εἰρημένων "αὐτῷ" εἰ δ᾽ ἐξετάξειν 

s ἕχαστα καὶ βασανίξειν ἀκριβῶς ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν ἐν ταῖς 

ἀνατομαῖς φαινομένων ἐθελήσειε, ϑαυμάσειν οἴομαι 
τὴν φύσιν αὐτὸν | οὐκ ἐπὶ γόνατος μόνον, ἀλλὰ καὶ 505 

x«9' ἕκαστον τῶν ἄλλων ἄρϑρων ἀκριβῶς ἅπαντα τά 
τὸ μεγέϑη καὶ τὰ σχήματα ἀλλήλοις ὁμολογοῦντα τά 

10 τὲ τῶν ἐξοχῶν καὶ τὰ τῶν ὑποδεχομένων αὐτὰς κοιλο- 
τήτων ἐργασαμένην᾽ ϑαυμάσει δ᾽ οὐδὲν ἧττον καὶ 

τὴν ἔξωϑεν ἅπασαν ἀσφάλειαν ἀνάλογον τῇ ῥώμῃ 

τῆς ἐνεργείας ἐπαυξομένην, ὡς ἐπί τε τῶν κατὰ τὺν 
πόδα διαρϑρώσεων ἔμπροσϑεν ἐδείκνυτο ταῖς ἐν χερσὶ 

15 παραβαλλομένων, καὶ νῦν ἐπὶ τῆς κατὰ τὸ γόνυ πα- 
φαλλάττον τὴν κατὰ τὸ ὠλέχρανον κατασχευὴν εἴς 
τε τὰ ἄλλα τὰ πρόσϑεν εἰρημένα καὶ τὴν ῥώμην τῶν 
συνδέσμων καὶ τὴν τῆς μύλης ἐπίβασιν ἐναργῶς φαί- 
ψεται, πρὸς μὲν τοῖς ἄλλοις συνδέσμοις τοῖς τε διὰ 

30 βάϑους καὶ τοῖς ἐν κύκλῳ περιειληφύσιν ὅλην τὴν 
διάρϑρωσιν ἑτέρους τινὰς οὐ πάνυ μὲν στρογγύλους, 
εὐρώστους δ᾽ ἱκανῶς, τὸν μὲν τἀχτὸς μέρη τῶν ὀστῶν 
συνδοῦντα, τὸν δὲ τἀντὸς ἀπεργασαμένης τῆς φύσεως, 

1 εἰρημένων DU | ἃ κοινῇ D | 2 τῶν om. DU | 4 ἐκ addidi | 
εἰρησομένων L* | αὐτῷ 1, αὐτῶν cett. | 5 ἀχριβῶς ante ἐξετάξειν. 
€olloc. D | Τ αὐτὸν Ü αὐτῶν cett. | 9 τε om. DL | τὰ om. U | 
11 ϑαυμάσειε codd. correxi | 13 ἀνάλογον δὲ DU ἀν. τε L| 
18 ἐναυξομένην L' ἐπαυξανομένης L* im marg. U | τε om. D | 
34 ταῖς om. D | 15 νῦν ἐπὶ om. D τὸ add. LU om. D | 15—16 

ον U τὸ παραλλάττειν 1, παραλλαττόντων Ὃ V χῦ--αὶ 
εἷς τὸ LU εἰς δὲ Ὁ}, 17 alterum τὰ om. D | 18 τὴν om. Nye 
niic 

E- 

ur add. rà ἀνάλογον ἔχειν ch | 19 ve om. 
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ἐπιϑείσης δ᾽ ἐν τοῖς πρόσω μέρεσι τὴν μύλην, ὥστε 

πανταχόϑεν ἀκριβῶς ἐσφίγχϑαι τὸ ἄρθρον. τεττάρων 

256 γὰρ || οὐσῶν χωρῶν ἀμφ᾽ αὐτό, τῆς πρόσω, τῆς ὀπίσω, 
τῆς ἐν δεξιᾷ, τῆς ἐν ἀριστερᾷ, καὶ μάλιστα μὲν τῆς 
ἔμπροσϑεν οὐ σφαλερᾶς οὔσης μόνον, ἀλλὰ καὶ πονεῖν ὁ 

ὑπὲρ τὰς ἄλλας μελλούσης, δεύτερον δὲ τῆς ἔξωϑεν, 
ὡς ἂν τῶν προσπιπτόντων τῷ κώλῳ καὶ ϑλᾶν καὶ 
τιτρώσκειν δυναμένων ταύτῃ μᾶλλον ἢ τῇ ἔνδον dvo- 
χλούντων., πλέον δὲ τῆς ὀπίσω πονήσειν ἢ πείσεσϑαί 
τι μελλούσης. τῇ μὲν πρώτῃ ῥηϑείσῃ τὴν μύλην ἐπέβαλε, v 

τῇ δὲ δευτέρᾳ τὸν ἕτερον τῶν στρογγύλων συνδέσμων 

ἅμα τῷ πέρατι τοῦ πλατέος μυός, τῇ δὲ τρίτῃ τὸν 
ἕτερον σύνδεσμον, τῇ τετάρτῃ δ᾽ οὔτ᾽ ὀστοῦν οὔτε 
σύνδεσμον ἐξαίρετον οὐδένα περιέβαλε πλὴν τῶν πλα- 
τέων τε καὶ λεπτῶν ἐκείνων, οἷς ἅπαν ἄρϑρον συνῆ- ' 
πται. καὶ μὴν εἰ μὴ πάντη προνοίας τὲ ἅμα καὶ 

τέχνης ἄκρας ἡ φύσις ἐπίδειξιν ἐποιεῖτο, τί τὸ κωλῦον 

ἦν αὐτήν. ὀπίσω μὲν ϑεῖσαν τὴν μύλην, ἀφρούρητον 
ὃὲ τὸ πρόσω καταλιποῦσαν, ἅμα μὲν διαφϑεῖραι τὴν 
καμπὴν τοῦ γόνατος, ἅμα δ᾽ ἕτοιμον ἐχπίπτειν ἀπερ- ὦ 

γάσασϑαι τὸ κῶλον; τί δ᾽ ἐκώλυε τῶν στρογγύλων 
261 συνδέσμων ὑπηλλάχϑαι τὴν ϑέσιν; | ἀλλὰ ydo, ὡς 

ἔφαμεν, οὐκ ἐπὶ γόνατος μόνον ἅπαντα τὰ τοιαῦτα 

ἐξετάξων τις, ἀλλὰ καὶ x«9' ἕκαστον τῶν ἄρϑρων, tig 
ἄκρον ἅπαντα δοφίας 9' ἅμα καὶ προνοίας ἥκοντα st 

ϑεωρήσει. περὶ μὲν δὴ τούτων οὐ χρὴ μηκύνειν ἕτι. 

1 ἐπιθείσης LU ἐπιϑέσεις D | πρόσω LU  πρόσϑεν D | τὴν 
μύλην om. D | 2 καὶ add. ante τὸ ἄρϑρον D || 6 τῆς δευτέρας L ἢ 
7 προσπιπτόντων LU περιπ. D || 8 ταύτῃ LU ταύτην D | post 
μιᾶλλον add. τῆς ἔξωϑεν L | «jj ἔνδον LU τὴν E. D || 9 πλέον Corn. 

záAsiíarovy DU || 11 τὸ νεῦρον DLU τὸν ἕτερον Corn. | 1$ &yua 
om. U|[ 22 ὑπηλλάχϑαι LU ἀπαλλάχϑαι Ὃ 24 καὶ ow. o 
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Cap. XVI. Διὰ τί δ᾽ οἱ σύμπαντες μύες ἐγένοντο 

κατὰ τὸν μηρὸν ἐννέα τὸν ἀριϑμόν, ἐφεξῆς ἂν d 
ῥητέον. διδάσκει δὲ κἀνταῦϑα τὴν αἰτίαν τῆς γενέ- 
σεως αὐτῶν ἡ ἐνέργεια. τρεῖς μὲν γὰρ οἵ κατὰ τὰ 

5 πρόσω τοῦ μηροῦ μέγιστοι τῶν ταύτῃ μυῶν εὐϑὺ 
τοῦ γόνατος φέρονται. καὶ τούτων εἷς μὲν ἐμφύεται 
τῇ μύλῃ σαρκώδεσι λαβαῖς, δύο δ᾽ οἱ λοιποὶ μέγιστον 
ἕνα γεννῶσι τένοντα. πλατυνόμενος δ᾽ οὗτος ἐπιφύε- 
ται πάσῃ τῇ μύλῃ σφίγγων αὐτὴν ἀκριβῶς καὶ συνέ- 

10 χων τοῖς ὑποχειμένοις᾽ εἶϑ᾽ ὑπερβαίνων τὸ ἄρϑρον 
ἐμφύεται τοῖς πρόσω μέρεσι τῆς κνήμης, ἀνατείνων τε 
ταύτην, εἰ ταϑείη. καὶ πᾶσαν ἐχτείνων τὴν κατὰ γόνυ 
διάρθρωσιν. ἕτεροι 0b δύο μύες εἷς ἑκατέρωϑεν τῶν 
εἰρημένων τριῶν, ὃ μὲν ἔξωϑεν, ὃ δ᾽ ἔσωϑεν sig τὰ 

15 πλάγια μέρη || τῆς κνήμης ἐμφύονται, λοξῆς ἑκάτερος 858 
ἐξηγούμενος κινήσεως" ὁ μὲν γὰρ ἔξωϑεν ἔσω προσάγει 
τὸ σχέλος, ὁ δ᾽ ἕτερος ἐχτὸς ἀπάγει. τὴν δ᾽ ἔκφυσιν 
ὃ μὲν ἐκ τῆς συμβολῆς ἔχει τῶν τῆς ἥβης ὀστῶν, ὃ 
δ᾽ ἐκ τῶν ἐξωτάτω μερῶν τοῦ ἰσχίου" κάλλιστα γὰρ 

30 οὕτως ἔμελλον εἰς λοξὰς κινήσεις ἀπάξειν τὸ σκέλος. 

ἐν τῷ μεταξὺ δ᾽ αὐτῶν ἄλλαι τρεῖς εἰσι μυῶν ἐχφύ- 
σεις κατὰ στοῖχον κείμεναι μιχρὰς κινήσεις κινούντων 
τὸ γόνυ. κάμπτει μὲν γὰρ τὸ γόνυ καὶ πρὸς τἀντὸς 
ἀπάγει τὴν κνήμην ὁ συνεχὴς τῷ ἔνδον ἀπάγει δ᾽ 

ss ἐκτὸς ἅμα τῷ κάμπτειν ὥσπερ ἐξελίττων αὐτὴν ὃ 
Ψαύων τοῦ ἔξωϑεν. ὁ δ᾽ ὑπόλοιπος, ὅσπερ καὶ μέσος 

ἁπάντων ἐστίν. εἰς τὴν ἔνδον ἐμφυόμενος τοῦ μηροῦ 

1 μύες οἱ σύμπαντες U oi μ. σύμπαντες L | 4 οἷν ἧς V X 
1 ay ὑπόλοιποι δύο L | 9 ἀκριβῶς, in e VEN IS ΓΝ 
om. D[15 συμφύονται U | 19 δ᾽ ἐκ UL δὲ DU | 30 ἔμθλεν 
32 eror D | 23 τοὐκτὸς DL τὸ ἐκτὸς Ὁ M 
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κεφαλὴν χάμστει μὲν καὶ ὅλον τὸν μηρόν, συνεπισπᾶ- 

ται δὲ καὶ ὅλην τὴν κνήμην ἐπιβάλλων αὐτοῖς τοῖς 
περὶ τὴν διάρϑρωσιν ἄχρι ϑατέρου τῶν κατὰ τὴν κνή- 
μὴν μεγίστων μυῶν, à συνεπισπᾶται καὶ αὐτὴν ὅλην 
τὴν κνήμην. ó δ᾽ ὑπόλοιπος τῶν κινούντων τὴν κατὰ 5 

γόνυ διάρϑρωσιν ἐννέα μυῶν, ὁ στενὸς καὶ μα- 

xgóc, ἐκ τοῦ τῆς λαγόνος ὀστοῦ qvóusvog, ἀνατείνει 

259 τὴν || χνήμην ἄνω λοξήν, εἰς ἐκεῖνο μάλιστα τὸ σχῆμα 
καϑιστὰς ὅλον τὸ σκέλος, ἐν ᾧ μαλάττοντες ἀναφέρομεν 

τὸν πόδα πρὸς τὸν βουβῶνα ϑατέρου σκέλους. ἐκὶ τὸ 

τούτοις δ᾽ ἅπασιν ὃ κατὰ τὴν ἰγνύαν ἐστὶ μικρὸς μῦς 

ὁ χάμπτων τὸ γόνυ, ϑαυμαστῶς κὀνταῦϑα προνοησα- 

μένης τῆς φύσεως τοῦ Ts πλήϑους αὐτῶν καὶ vob 

μεγέϑους καὶ τῆς ϑέσεως καὶ τῆς ἐμφύσεως, ὡς μηδὲν 

ἐνδεῖν ἔτι πρὸς τὴν κίνησιν τῷ γόνατι, τούτων οὕτω κ᾿ 

διατεταγμένων, εἰ δ᾽ ὑπαλλαγείη τι κἂν ἕν τῶν εἰρημέ- 

νῶν, ἢ βλάπτεσϑαί τινα κίνησιν ἢ τελέως διαφϑείρε- 

ὄϑαι. τὸ μὲν δὴ τρεῖς γενέσϑαι τοὺς μεγάλους τοὺς 
ἐκτείνοντάς τε τὸ σκέλος κατὰ τὸ γόνυ πιλοῦντάς τε 

καὶ ἀνατείνοντας τὴν μύλην ἐναργῶς οἶμαι φαίνεται ἢ 

τοῖς γε τῶν εἰρημένων μεμνημένοις, sig 0Gov ἥκει 

προνοίας ἁπάσης γὰρ δχεδὸν τῆς κατὰ τὸ γόνυ κινή- 

σεως ἐν τούτοις τοῖς μυσὶ τὸ κράτος ἔμελλε μενήσε- 
ὅϑαι. τηνικαῦτα γὰρ ἰσχυροτάτου τε καὶ ἀκριβῶς 

τεταμένου δεόμεϑα τοῦ σκέλους παντός, ὅταν ἐν τῷ mw 

2 ὕλην Ὁ om. D τὴν κνήμην αὐτὴν L | 4 ὡς συνεπισπᾶσϑαι 
1, | ὅ τοῦ σκέλους ante κνήμην add. Ὁ [6 τὸ γόνυ U | ἐννέα 
LU ἔννατος D | 8 τὴν LU μὲν D | λοξήν om. D | 9 ὅλον 
τὸ 0x. LU ὅλον τὸ κῶλον DU: in marg. | ἄνω φέρομεν D || 
11 i»sóg» D | 16—17 κἂν ὃν post εἰρημένων colloc. D || 
19 ex£tog καὶ D | τὸ om. D| 20 φαίνεσθαι Ὁ ἃ 23 γε em. Ὁ αὶ 
22 σγεδόν v; L | τὸ om. D 
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βαδίξειν ὑψηλότερον μὲν περιφέρηται ϑάτερον, ὅλον δ᾽ 
ὀχῆται τὸ τοῦ σώματος βάρος | ἐπὶ τοῦ μένοντός τε 2600 

καὶ κατὰ γῆς ἐστηριγμένου. ἀλλ᾽ ἐν τούτῳ τῶν ἐκτει- 

νόντων κατὰ t0 γόνυ μυῶν. οἵπερ εἰσὶν οἵ προειρη- 
5 μένοι τρεῖς, ἐνεργούντων τε καὶ τεταμένων ἀχριβῶς 
δεόμεϑα' τὸ μὲν γὰρ κάμπτεσθαι τῇ κατὰ γόνυ 

διαρϑρώσει διὰ τῶν ὄπισϑεν ὑπάρχει μυῶν. τὸ δ᾽ 

ἐκτείνεσϑαι διὰ τῶν ἔμπροσθεν. εἴπερ οὖν, ὁπότε 
μάλιστα τεταμένου τοῦ σκέλους δεύμεϑα. τηνικαῦτα 

10 τοῖς τρισὶ τούτοις μυσὶ μόνοις ἐπιτρέπομεν τὸ γόνυ 

φυλάττειν τ᾽ ἀχριβῶς ἀκλινὲς ὀπίσω τ᾽ εἰλεῖν καὶ 
προσάγειν καὶ σφίγγειν τὴν μύλην, ὡς καὶ διὰ ταύτης 

ἡ ὀρϑότης αὐτῶν φυλάττοιτο, δῆλον, ὡς τὸ πᾶν κῦρος 
τῆς ἐνεργείας τῶν σκελῶν ἐν τούτοις ἐστίν. ἡ γὰρ 

15 εἷς τὰ πλάγια κίνησις αὐτῶν ἐκ περιουσίας ἐστί, παν- 

ταχοῦ τῆς φύσεως ἅπαντα τὰ μέλη κοσμούσης πλέον 
ἢ κατὰ τὴν ἀναγκαίαν ἐνέργειαν. αὐτὸ δὲ τὸ πρῶτον 
ἔργον τῶν σκελῶν, οὗ χάριν ἐγένετο, βάδισίς ἐστιν, 
εἰς ἣν ὅτι τῶν ἐχτεινόντων τὸ γόνυ μυῶν μάλιστα 

30 δεόμεϑα πρὸς τὴν κατὰ τοῦτο τὸ ἄρϑρον ἐνέργειαν, 
οὐδεὶς ἀγνοεῖ. ὥσπερ οὖν ἐπὶ τοῦ ποδὺς εἰς τὴν πτέρ- 
wav εὐλόγως ἐδείκνυντο δύο μύες ὕπισϑεν | ἐμφυόμενοι 261 
διὰ μεγίστου τένοντος, οὕτως ἐπὶ τοῦ γόνατος εἰς τὴν 
κεφαλὴν τῆς χνήμης ἔμπροσϑεν ἣν αὐτοὺς ἐμφῦναι 

35 κάλλιον. τῷ μὲν γὰρ ποδὶ τὴν ἀσφάλειαν τῆς ἕδρας 
οἱ μύες ἐκεῖνοι, τῷ δ᾽ ὅλῳ σχέλει τὸ τῆς ἐχτάσεως 

1 à» DL | 4 τὸ om. D, item 6 | ὁ---ἴ τὴν x. τὸ y. διάρ- 
ϑόοωσιν LU (in ras.) | 11 διαφυλάττειν U | ed ἀκλενὲς Ὁ (18 ek. - 
CO PETS " 16 μελῶν D | 19 ὅτι LU ἔτι es bos «πε. 

1 21 οὐδεὶς Z om. D om. D | 9$ ἅπαντες. 
dde ol Md. DL on. AU AE Tics 
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ἀκλινὲς οὗτοι παρέχονται. τρισὶ δ᾽ οὖσιν αὐτοῖς τρεῖς 
ἀντέταξεν ὄπισθεν. οὔϑ᾽ ὁμοίως εὐρώστους οὔϑ᾽ ἕνα 
γεννῶντας ἅπαντας τένοντα. διὰ τὸ χρῆναι μὲν πάν- 

TOG, ὡς ἐν τοῖς περὶ μυῶν κινήσεως ἀποδέδεικται 
λόγοις, ἀντιτετάχϑαι παντὶ μυὶ μῦν ἕτερον, ἐναντίας s 
κινήσεως δημιουργόν. εἶναι δ᾽ οὐκ ἴσην ἀξίαν τῆς 
ἐχτεινούδης τὸ γόνυ κινήσεως καὶ τῆς καμπτούσης͵ 

ὡς οὖν ἀντιταχϑησομένους vt μόνους αὐτοὺς καὶ τῆς 
ἐναντίας ἐξηγησομένους κινήσεως ἡ φύσις τοὺς τρεῖς 

μὲν ἐποίησεν ὡσαύτως, οὐ μὴν οὔτ᾽ αὐτοὺς ὁμοίως τ 

ἰσχυροὺς οὔτ᾽ sig τένοντας ὁμοίως ἐκείνοις εὐρώστους 

τελευτῶντας. ἔδωκε δὲ τοῖς ἑκατέρωθεν τοῦ μέδου 

λοξήν τινα κίνησιν οὐ βραχεῖαν. ὅπως δὲ πανταχόσε 
περιφέρηται τὸ ἄρϑρον, ἑκατέρωθεν ἕνα μῦν αὐτῷ 

262 παρέτεινε, τὸν μὲν τοῖς ἔμπροσθεν μυσί, τὸν δὲ τοῖς vs 
ὄπισϑεν παραβεβλημένον. καὶ μὴν ὅτι τὰ μὲν μείζω 

τῶν ἄρϑρων ἢ διὰ μεγάλων μυῶν ἢ διὰ πολλῶν ἢ 

δι’ εὐρώστων τενόντων κινεῖται, τὰ δ᾽ ἐλάττω δι’ 
ἐλαττόνων ἢ μικροτέρων ἢ ἀρρωστοτέρων, οὐκ οἶδ᾽ 

ὅπως οὐχὶ κἀνταῦϑα χρὴ ϑαυμάξειν αὐτῆς τὴν τέχνην, Ὁ 
εἰ μὴ ἄρα δικαιότερον εἷναι φήσειέ τις, ὀλίγους μὲν 

καὶ μικροὺς καὶ ἀρρώστους μῦς τοῖς μεγάλοις κώλοις 
τε καὶ ἄρϑροις ἐπιτετάχϑαι δεῖν, ἰσχυροὺς δὲ καὶ μεγά- 
λους καὶ πολλοὺς τοῖς μικροῖς. ἴσως γὰρ ἂν ὃ τοιοῦ- 

τος καὶ λοξοὺς μὲν ταῖς xav εὐθὺ κινήσεσιν. εὐϑεῖς Ὁ 

2 οὔϑ᾽ LU οὐχ D | 3 ἅπαντας LU ἃ πάντα ἐγένοντο διὰ D | 
8 ὡς οὖν LU ὥστ᾽ D | μόνους L μόντας U μόνον D | 9 ἡ φύσις 
om. D | 11 post ὁμοίως add. ἔχειν D | 13 καὶ λοξὴν D | 
πανταχόϑεν U | 16 ὅτι] ἔτε DU ἢ 17 primum ἢ om. D | 
παρμσόλλων L | 99 κώλοις om. D || 98 κυρίοις ante ἄρθροις 
add. D | posé ἐπιτετάγϑαι add. δεῖν LU ox. Ὁ ἃ δὰ ἴσως UV 
οὕτω D || 25 εὖθ εῖς LÜ οὐδὲ (δὲ om.) Ὁ 

E 2 -. - 
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δὲ ταῖς λοξαῖς ἐφεστάναι βουληϑείη. μέγεϑος μὲν δὴ 

τῶν κατὰ τὸν μηρὸν μυῶν καὶ πλῆϑος καὶ ϑέσις εἰς 
τοσόνδε προνοίας ἥκει τῇ φύσει. καταφύονται" δ᾽ 
ἅπαντες εἰς τὴν κεφαλὴν τῆς κνήμης ὑπερβαίνοντες 

s τὴν διάρϑρωσιν, οὐ σμικρὰν οὐδ᾽ ἐνταῦϑα τέχνην 

ἐπιδεικνυμένης αὐτῆς. ὡς γὰρ καὶ ὅσοι διά τινων 
μηρίνϑων τὰ ξύλινα τῶν εἰδώλων κινοῦσιν, ἐπέκεινα 
τῶν ἄρϑρων εἰς τὴν κεφαλὴν τοῦ μέλλοντος κώλου 
κινή σεσϑαι καϑάπτουσιν αὐτάς, οὕτως ἡ φύσις πολὺ 263 

10 προτέρα xc9^ ἕκαστον τῶν ἄρϑρων ἐτεχνήσατο" καὶ 
μὴν εἰ τὰ μὲν ἄλλα σύμπαντα τοσαῦτά τε καὶ τοιαῦτα 
περὶ τὴν τῆς χνήμης κίνησιν ἀπειργάσατο, μόνης δὲ 
τῆς ἐπικαίρου τῶν τενόντων ἐμφύσεως ἠμέλησεν, οὐδὲν 
ἂν οὐδ᾽ ἐκείνων ὄφελος ἦν. ὅτι μὲν οὖν, εἰ, πρὶν 

16 ὑπερβῆναι τὸ ἄρϑρον, οἵ τένοντες ἐνεφύοντο, τὴν 
ἀρχὴν οὐδ᾽ ἂν ἐκίνουν τὴν κνήμην, ἐναργῶς φαίνεται" 
ὅτι δ᾽. εἰ καὶ μετὰ τὸ διαβῆναι, μὴ x«9* ὃ νῦν εἰσβάλ- 

λουσιν, ἀλλ᾽ ἤτοι κατ᾽ αὐτὴν εὐθέως τὴν ἀρχὴν τῆς 
κνήμης ἢ μέχρι πλείστου προϊόντες, οὐδ᾽ αὐτὸ παντά- 

so πασιν ἄδηλον. ἡ μὲν γὰρ εἰς τὴν ἀρχὴν μόνην αὐτῶν 
κατάφυσις οὐκ ἂν ἦν ὁμοίως ἀσφαλὴς οὐδ᾽ εὔρωστος, 
ὀλέγαις λαβαῖς καὶ ταύταις ἐξ ἄχρου τοῦ κώλου τὸ 
πᾶν ὀστοῦν ἐπιχειρούντων xweiv' ἡ δ᾽ εἰς τὰ πορρω- 

τέρω τὲ καὶ περὶ μέσην τὴν κνήμην, ὡς ἐπὶ τῶν 
35 πιϑήχων ἔχει, τελέως ἐκτείνεσθαι τοῖς κώλοις οὐκ 

ἂν ἐπέτρεπε. ἀλλ᾿ ἦν ἂν οἷον συνδεδεμένα τὲ καὶ 

1 ἐφιστάναι U | 8--- δ᾽ ἅπαντες LU δὲ διαπαντὸς D || 6 καὶ 
ὁπ. L | Τ κινοῦσιν om. U | 9 κινηϑήσεσθαι Ὁ | 11—12 καὶ μὴν LU 
καὶ ὡς D | 18 ἐμφύσεως Corn. ἐκφ. codd. || 15 ὑπερβῆναι LU 
φυῆναι D | ἐνεφύοντο LU ἐφύοντο D | 11 μὴ om. Ὁ ἃ W—S 

ἀλλήλοις U | 20 αὐτῶν μόνη Ὁ | 93 wel vates 
ἜΑ Ὁ j| 36 post ἐπέτρεπε add. gs Ὁ γ ἀλλ᾽ ἣν ἂν de» VV 

ἴων D | συνδεδεμένα LU συνδεδεμένων Ὁ 
θακαντα ed. Holmroich 1. BJ 
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ἀπηρτημένα πρὸς τοὐπίσω, καϑάπερ καὶ νῦν τοῖς πι- 
264 ϑήκοις || ἐστίν. οἱ γὰρ ἐκ τῶν ὀπίσω μερῶν ἥκοντες 

μύες, εἰς μέσην σχεδόν τι τὴν κνήμην ἢ βραχύ τι πρὸ 

αὐτῆς ἐν τούτοις τοῖς ξῴοις ἐμφυόμενοι. τοῖς ἔμπρο- 

ὅϑεν μυσὶ τοῖς ἐκτείνουσι τὸ κῶλον ἀντιπράττοντές τε $ 
καὶ ἀντισπῶντες ὀπίσω τὸ σκέλος. οὐκ ἐπιτρέπουσιν 

ἐχτείνειν ἀκριβῶς τὸ γόνυ. καί δοι κἀνταῦϑα βασα- 

νίξειν ἔξεστι τὸ κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ λόγου παντὸς 

εἰρημένον, ὡς ἡ φύσις ἐπιτήδεια τοῖς τῆς ψυχῆς ἤϑεσί 

τε καὶ δυνάμεσι τὰ τοῦ σώματος ἅπασι τοῖς goi 

καταδκευάξει μόρια. καὶ γάρ τοι καὶ τῷ πιϑήχῳ. κα- 

ϑότι καὶ πρόσϑεν εἴρηται, γελοίῳ τὴν ψυχὴν ὑπάρχοντι 
ξῴῳ καὶ μιμηλῷ πρὸς τὸ χεῖρον, οὕτως ἔχον καὶ τὸ 
σῶμα περιέϑηκεν. ἅπασαν γὰρ ἐν τοῖς σκέλεσι τὴν 
τῶν ὀστῶν σύνταξιν τοιαύτην ἔχων, οἵαν ἴστασϑαι 1 

καλῶς καὶ ὀρϑῶς μὴ συγχωρεῖν αὐτῷ. γελοιοτάτους 

ὄπισϑεν μῦς ἐναντιουμένους τῇ κατασκευῇ κέκτηται. 

διὰ τοῦτ᾽ οὖν οὔτ᾽ ἀκριβῶς οὔτ᾽ ἀσφαλῶς ὀρϑὸς 
ἴστασϑαι πέφυκεν, ἀλλ᾽ ὡς ἄν τις καὶ ἄνϑρωπος γελω- 

τοποιῶν τε καὶ δκώπτων ἕτερον ἄνθρωπον χωλὸν s 

ἴσταιτό τε καὶ βαδίξοι καὶ διαϑέοι χωλεύων, οὕτω 
265 καὶ πίϑηκος χρῆται || τοῖς σκέλεσιν. εἴρηταί μοι σχεδὸν 

ἅπαντα τὰ περὶ τῆς τῶν σκελῶν κατασχευῆς" ὑπὲρ 
γὰρ τῶν κινούντων τὸ xcv ἰσχίον ἄρϑρον μυῶν. 

ἐπειδὰν τῶν κατ᾽ ἐκεῖνα τὰ χωρία μορίων ἡ ἐξήγησις ss 
γίγνηται, τηνικαῦτα διαλέξομαι. 

1 ἀπηρτημένα LU ἀπηρτισμένων D καὶ om. L || 8 ἢ om. 
D | τι om. DL | 7 κατὰ γόνυ L | 10 ἅπαντα Ὁ ἅπασι DL | 
13 prius καὶ om. DL | 14 τὴν post γὰρ colloc. D || 16 καὶ om. 
D [μὴ U o? D om. L| 17 ἔσχε τῇ κατασκευῇ L|| 18 διὰ τοῦτ᾽ 
οὖν LU καὶ ἐν τῇ παιδιακῇ τὸ wvovoobv D | ὀρθῶς DU | 

21 ἥσεαιτο LU ἔσταται D | βαδίζοι Ὁ βαδίξεν ὍΔ, X διαΐνξον 
LU διαϑέεε D || 26 ἐπειδὰν περὶ V | 26 γένηται V. 

— 

“αὐ ims. m. 
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lAAHNOT ΠΕΡῚ XPEIAX MOPION 
BIBAION TETAPTON. 

Cap. L ᾿Επειδὴ τρέφεσϑαι μὲν ἀναγκαῖόν ἐστι 366 
τοῖς τοῦ ξῴου μορίοις, εἴσοδος δ᾽ elg τὸ σῶμα μία 
τοῖς σιτίοις ἡ διὰ τοῦ στόματός ἐστιν, εὐλόγως ἡ φύσις 

ὁδοὺς παμπόλλας ἐντεῦϑεν ἐτέμετο. τὰς μὲν οἷον λεω- 
5 φόρους τε καὶ κοινὰς ἁπάντων τῶν ϑρεψομένων. τὰς. 

δ᾽ οἷον στενωπούς τινὰς ἐφ᾽ ἔχαστον μέρος διακομι- 

ξούσας τὴν τροφήν. ἡ μὲν οὖν κοινοτάτη τὲ καὶ uc- 
γίστη καὶ πρώτη πασῶν ὁδὸς ἀπὸ τοῦ στόματος εἰς τὴν 
γαστέρα φέρει καϑάπερ εἴς τι ταμιεῖον | κοινὸν ἁπάν- 207 

10 τῶν τῶν μορίων ἐν μέσῳ τῷ ξώῳ καϑιδρυμένον, ὄνομα 
δὲ τῆς εἰσόδου ταύτης τὸ μὲν ἴδιον οἰσοφάγος, τὸ δὲ 
χοινὸν στόμαχος" ἁπάσης γὰρ κοιλίας ὃ προτεταγμένος 

αὐχὴν στενὸς οἷον Ισϑμός τις οὕτως ὀνομάξεται. τὸ 

δὲ ταμιεῖον τοῦτο τὸ τὴν τροφὴν ἅπασαν ἐκδεχόμενον. 
15 ἅτε ϑεῖόν τι καὶ οὐκ ἀνθρώπειον ὑπάρχον δημιούρ- 

γήμα, πονεῖ περὶ τὰ σιτία τὸν πρῶτον πύνον, οὗ χωρὶς 
ἄχρηστά τε καὶ οὐδὲν ὄφελός ἐστι τῷ ξῴῳ᾽ καϑαίρει 
μὲν γὰρ ἐξ αὐτῶν ὥσπερ οἱ περὶ τὴν τοῦ σίτου κα- 
περγασίαν ἐπιστήμονες. εἴ τι γῆς ἢ λίϑων ἢ ἀγρίων 

so ἐμφέροιτο σπερμάτων λυμαίνεσθαι τοῖς σώμασι πεφυ- 
κότων, οὕτω καὶ ἡ τῆς γαστρὸς δύναμις, εἰ μέν τι 
τοιοῦτον, ὠϑεῖ κάτω, τὸ λοιπὸν δὲ πᾶν, ὅσον ἂν ἢ 
φύσει χρηστόν. ἔτι χρηστότερον ἐργασαμένη ταῖς εἷς 

αὐτήν τε καὶ τὰ ἔντερα καϑηκούσαις διανέμει φλεψίν. 

ES ἐπειδὴ BL ἐπεὶ δὲ DU | 4 ἐντεῦθεν om. D | 6—1 δια- 
D | Τ κοινοτάτη, τὸ deos LU κοινὴ D V 8 x«- 

E CES 10 τῶν om. D | 12 γι ἀφ] δὲ Ὁ ἃ τϑ- δὰ τὸ δὲ δὰ 
IL: ur LU τοῦτο τὸ BL τὸ om. D | 15 τι WV 

ΔΝ 

, 
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Cap. Il. 4i δ᾽ ὥσπερ οἱ ἐν ταῖς πόλεσιν ἀχϑο- 
φόροι τὸν ἐκκεκαϑαρμένον év τῷ ταμιείῳ σῖτον εἴς τι 
κοινὸν τῆς πόλεως φέρουσιν ἐργαστήριον πεφϑησόμε- 

268 νόν [τὲ καὶ χρήσιμον sig τὸ τρέφειν ἤδη γενησόμενον, 

οὕτω καὶ αὗται τὴν ἐν τῇ γαστρὶ προκατειργασμένην s 
τροφὴν ἀναφέρουσιν εἴς τι κοινὸν ὅλου τοῦ ξῴου πέ- 
ψεως χωρίον, ὃ καλοῦμεν ἧπαρ᾽ εἰσοδος δ᾽ εἰς τὸ 
χωρίον τοῦτο πολλοῖς στενωποῖς κατατετμημένη ὑπάρχει 

μία καί τις αὐτὴν ἀνὴρ παλαιός, δεινὸς οἶμαι περὶ 

φύσιν. ὠνόμασε πύλας ἀπ᾿ ἐκείνου τε μένει τοὔνομα 1 

δεῦρ᾽ ἀεὶ καὶ Ἱπποκράτης τε οὕτω καὶ πᾶς ὁ σὺν 
αὐτῷ χορὸς τῶν ᾿Ασκληπιαδῶν ὀνομάξουσιν ἐπαινέδαντες 

τὴν σοφίαν τοῦ πρώτου πολιτικῇ διοικήσει τὴν κατὰ 

τὸ ξῷον εἰκάσαντος. ἀλλ᾽ ὥσπερ Ὅμηρος ἐποίησεν 

αὐτοκίνητα τὰ τοῦ Ἡφαίστου δημιουργήματα καὶ τὰς τὸ 

μὲν φύσας εὐθὺς ἅμα τῷ κελεῦσαι τὸν δεάπότην ,zcv- 
τοίην εὔπρηκτον ἀϊτμὴν ἐξανιείσας“, τὰς δὲ ϑεραπαίνας 
ἐκείνας τὰς χρυσᾶς ὁμοίως αὐτᾷ τῷ δημιουργῷ κι- 
νουμένας ἐξ ἑαυτῶν, οὕτω μοι καὶ σὺ νόει κατὰ τὸ 

τοῦ ξῴου σῶμα μηδὲν ἀργὸν μηδ᾽ ἀκίνητον, ἀλλὰ w 
πάντα παντοίην εὔπρηκτον ἐνέργειαν ἐνεργοῦντα μετὰ 
τῆς πρεπούσης καταδκευῆς ϑείας αὐτοῖς τινας δυνάμεις 

269 T00 δημιουργοῦ χαριδσαμένου | καὶ τὰς μὲν φλέβας οὐ 
παραγούσας μόνον τὴν τροφὴν ἐκ τῆς γαστρός, ἀλλ᾽ 

2 ἐκκεκαϑαρμένον B. ἐκκαϑαρμένον Ὁ κεκαϑαρμένον DL | 
5 προκατειργασμένην LU κατειργασμένην D || 8 κατατετμημένον 
L | 9 δεινὸς om. b | 10 φύσεως B | τ᾽ ἔμεινε BLU | 11 αἰεὶ 
DU | 15 ἀκίνητα U | 16 Hom. Jl. 18, 471 | καλέσαι BU | 
17 ἐξανίσας Ὁ ἐξανκείσας (sic) B | Hom. Jl. 18, 417 || 19 αὑτῶν 
DL | 20 μηδ’ L: μήτ᾽ cett. | 91 verba παντοίην εὔπρηκτον 
ἐνέργειαν ἐνεργοῦντα add. BLU om. D ( 22 ϑείας b καὶ ϑείας 
codd. | zwvag αὐτοῖς D 
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ἑλκούσας vs ἅμα καὶ προπαρασχευαξούσας τῷ ἥπατι 
τὸν ὁμοιότατον ἐχείνῳ τρόπον. ὡς ἂν καὶ παραπλησίας 
αὐτῷ φύσεως ὑπαρχούσας καὶ τὴν πρώτην βλάστησιν 
ἐξ ἐκείνου πεποιημένας. 

Cap. ΠΙ. Αὐτὸ δὲ τὸ ἧπαρ, ἐπειδὰν αὐτὴν παρα- 
λάβῃ πρὸς τῶν ὑπηρετῶν ἤδη παρεσκευασμένην καὶ 
οἷον ὑπογραφήν τινὰ καὶ ἀμυδρὸν εἶδος αἵματος ἔχου- 
σαν, ἐπάγει τέλεον αὐτῇ τὸν χύσμον εἷς αἵματος ἀχρι- 
βοῦς γένεσιν. ἀλλ᾽ ἐπεὶ τῶν κατὰ τὴν γαστέρα τὰ μὲν 

10 οὕτω μοχϑηρὰ καϑάπερ ἐν τῷ σίτῳ γῆ καὶ λίϑοι καὶ 

τὰ τῶν ἀγρίων ὀσπρίων σπέρματα διεκέκριτο, τὰ δ᾽ 
οἷον ἄχνη καὶ πίτυρον ἑτέρας καθάρσεως ἐδεῖτο, ταύτην 
αὖϑις ἐπάγει τῇ τροφῇ τὴν κάϑαρσιν τὸ ἧπαρ. ἄμεινον 
δ᾽ ἄρ᾽ ἦν εἰς εἰκόνος ἐνάργειαν μὴ ξηροῖς σιτίοις, ἀλλ᾽ 

as ὑγρῷ χυμῷ προπεπεμμένῳ μὲν ἤδη καὶ προχατειργα- 
σμένῳ, δεομένῳ δ᾽ ἔτι τελεωτέρας πέψεως ὁμοιῶσαι 
τὸν ἐχ τῆς κοιλίας διὰ τῶν φλεβῶν εἷς τὺ | ἧπαρ ἀνα- 210 
φερόμενον χυλόν. ἔστω δή τις οἷνος ἄρτι μὲν τῶν 
βοτρύων ἐχτεθϑλιμμένος, ἐγκεχυμένος δὲ πιϑάκχναις, ὑπὸ 

so δὲ τῆς ἐμφύτου ϑερμασίας ἔτι κατεργαξύμενός τὲ καὶ 

διακρινόμενος καὶ πεττύμενος καὶ ξέων καὶ αὐτοῦ τῶν 
περιττωμάτων τὸ μὲν βαρὺ καὶ γεῶδες, ὕπερ οἷμαι 
τρύγα καλοῦσιν, ἐν τοῖς πυϑμέσι τῶν ἀγγείων ὕφι- 

στάσϑω. τὸ δ᾽ ἕτερον τὸ κοῦφόν τε καὶ ἀερῶδες ἐπο- 
85 χείσϑω᾽ καλεῖται δ᾽ ἄνϑος τοῦτο καὶ πλεῖστον ἐφίσταται 

1 τε ἅμα BLU ἅμα D | παρασκευαξούσας U | ὃ ὑπαρχούσης 
JD | βιάση» BD | 4 πεποιημένον D | 9 τῶψ om. BL | 11 σπέρματα 

ν ὄσπι 15] τὰ δ᾽ U τοῦ δ᾽ Β τὸ δ᾽ DL [ 12 καὶ ταύτην D | 
ἄρα ἦν BLU ἂν ἡ D | ἐνάργειαν L: ἐνέργειαν cett. (15 qii 14 

PI 16 δ᾽ ἔτι BLU δὲ D | 18 χυμόν LU | 19 δὲ πυϑάκνοις Ὁ 
ἦν 220. B*DL | 20 ϑερμασίας Ὁ ϑερμότητος $i V SA οὖν- 

τοῦ BLU αὐτῶν D |24 τε κοῦφον Ὁ | 25 τὸ πλεῖστον hy 
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toig λεπτοῖς οἴνοις, ὥσπερ τοῖς παχυτέροις ϑάτερον 

ὑφίσταται πάμπολυ. κατὰ δὲ τὴν τοῦ παραδείγματος 

εἰκόνα νόει μοι τὸν ἐκ τῆς κοιλίας εἰς τὸ ἧπαρ ἀνα- 

δοϑέντα χυλὸν ὑπὸ τῆς ἐν τῷ σπλάγχνῳ ϑερμασίας 

ὥσπερ τὸν olvoy τὸν γλεύκινον ξέοντά τε καὶ πεττό- 
μενον καὶ ἀλλοιούμενον εἰς αἵματος χρηστοῦ γένεσιν, 

ἐν δὲ τῇ ξέσει ταύτῃ τὸ μὲν ὑφιστάμενον αὐτοῦ τῶν 
περιττωμάτων ὅσον ἱλυῶδές τε καὶ παχύ, τὸ δ᾽ ἐπι- 
πολάξον, ὃ δὴ λεπτόν τε καὶ κοῦφον οἷον ἀφρός τις 
ἐποχεῖται τᾷ αἵματι. n 

Cap. IV. Τούτοις οὖν εὔλογον ὄργανα παρεσκευά- 

271 σϑαι || κοῖλα μέν, ὥσϑ᾽ ὑποδέχεσϑαι ῥαδίως, προμήκεις 

δ᾽ αὐχένας οἷον στομάχους τινὰς ἑκατέρωϑεν τῆς κοι- 

λότητος ἔχοντα, ἕλκειν μὲν τὸν ἕτερον αὐτῶν τὸ περίτ- 
τωμα,. τὸν ἕτερον δ᾽ ἐκπέμπειν ἐπιτήδειον. ἀλλὰ καὶ τὸ 

τὴν ϑέσιν οἰκείαν ἐχρῆν εἶναι τῇ ῥοπῇ τοῦ περιττώ- 
ματος καὶ τῶν στομάχων τὰς slg ἧπαρ ἐμφύσεις ἀνά- 

Aoyov ταῖς ϑέσεσιν. ἀτὰρ οὖν καὶ φαίνεται ταῦϑ᾽ 
ὧδε διακεκοσμημένα. τὴν μὲν γὰρ τὸ κοῦφόν τε καὶ 
ξανϑὸν περίττωμα δεξομένην κύστιν ἡ φύσις ἐπέϑηκε w 
τῷ ἥπατι, τὸν δὲ τὸ παχύ τε καὶ ἰλυῶδες ἕλξοντα 

σπλῆνα μάλιστα μὲν ἂν ἐβούλετο κατ᾽ αὐτὰς ὑποϑεῖναι 
τὰς πύλας, οἱ δὴ καὶ ῥέπειν ἔμελλεν ἐξ ἑαυτοῦ τῷ 

βάρει καταφερόμενον τὸ μελαγχολικὸν ἐκεῖνο περίττωμα. 

ἀλλὰ γὰρ οὐκ ἦν ἐνταῦϑα χώρα σχολάξουσα τῆς γαστρὸς ss 

σι 

8 verba νόει μοι --- ἐκπέμπειν ἐπιτήδειον exc. Orib. vol. III 
p.34 || 4 χυμὸν L'!U || b γλεύκινον b γλευκίνην codd. | 7 αὐτοῦ BLU 
αὐτῷ D | 11 εὔλογον BL!U εὐλόγως DL? | 11—12 παρεσκευάσϑαι 
BLÜ παρεσκεύασται DL! | 14 ἔχοντα L ἔχοντας BDU ! 16 τὸν 
δ᾽ ἕτερον B || 19 διακεκοσμεῖσϑαι U | verba τὴν μὲν — ἐξέτεινεν 
exc. Orib. vol. III p. 35 || 21 τὸ (v erasum) δὲ (τὸ om.) παχύ U | 
ze om. D | 22 àv om. D | κατ᾽ αὐτὰς BLU καὶ ταύτας D || 
28 ἑαυτοῦ LU ἑαυτῷ B αὐτοῦ D | 6 ἣν Ὅλ, iv» SS 

n P. ma. 
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φϑανούσης ἅπασαν αὐτὴν κατειληφέναι. μεγάλης οὖν 
εὐρυχωρίας ἐν τοῖς ἀριστεροῖς μέρεσιν ὑπολειπομένης 
ἐν ταύτῃ τὸν σπλῆνα κατέϑετο, καί τιν᾽ οἷον στόμαχον 
ἐκ τῶν σιμῶν αὐτοῦ μερῶν ἀποφύσασα φλεβῶδες ἀγ- 

5 γεῖον ἐπὶ τὰς πύλας ἐξέτεινεν, ὥστε μηδὲν μεῖον εἶναι 
πρός γε τὴν τοῦ ἥπατος κάϑαρσιν || ἢ εἰ καὶ πλησίον 312 

αὐτοῦ τεταγμένος ὃ σπλὴν ἦν καὶ μὴ μακρῷ καϑάπερ 
viv, ἀλλὰ βραχεῖ τινι στομάχῳ τὴν ὁλκὴν ἐποιεῖτο τοῦ 
περιττώματος. ἀποθέμενος οὖν ὁ παρασκευαζόμενος ἐν 

10 ἥπατι χυμὸς εἰς τροφὴν τῷ ξῴῳ τὰ προειρημένα δύο 
περιττώματα καὶ τὴν ἐκ τῆς ἐμφύτου ϑερμασίας πέψιν 

ἀκριβὴ κτησάμενος ἐρυϑρὸς ἤδη καὶ καϑαρὸς ἐπὶ τὰ 

κυρτὰ μύρια τοῦ ἥπατος ἀνέρχεται τῆς τοῦ ϑείου πυ- 
φὸς ἐν ὑγρᾷ τομῆς τε καὶ ἐξομόρξεως ἐνδεικνύμενος 

τὸ τὴν χρόαν, ὥς που καὶ Πλάτων ἔλεγεν. 

Cap. V. ᾿Εκδέχεται δ᾽ αὐτὸν ἐνταῦϑα μία φλὲψ 
μεγίστη τῶν κυρτῶν τοῦ ἥπατος διαπεφυχυῖα πρὸς 

ἄμφω τοῦ ξώου τὰ μέρη φερομένη τό τ᾽ ἄνω καὶ τὸ 
κάτω. φαίης ἂν olov ἀγωγόν τινα μεστὸν αἵματος 

30 ὑπάρχουσαν αὐτὴν ὀχετοὺς παμπόλλους ἀπορρέοντας 
ἴσχειν, ἐλάττους vs καὶ μείξους, εἰς πᾶν uógiov τοῦ 

ξῴου νενεμημένους. ἀλλὰ γὰρ καὶ κατὰ ταύτην ἔτι τὴν 
φλέβα πολλῆς ὑγρότητος λεπτῆς τὲ καὶ ὑδατώδους 

μεστύν ἐστι τὸ αἷμα, καλεῖ δ᾽ αὐτὴν ἹΙπποχράτης ὄχημα 

8 ἐν ταύτῃ] ἐνταῦϑα L | ὃ τε pro ye Eu ἣ εἰς U | καὶ 
om. U | 7 ἦν καὶ om. U | 9 verba ἀποθέμενος οὖν — 
ἀνέρχεται exc. Orib. ΠῚ p. 36 | 14 ἐνύγρου L | ἐξομοιώσεως B 
ἐξομόξεως D | 19 χροιάν BU | ὥς που BLU ὥσπερ D | cf. Plat. 
Tim. S0E | 16 verba μία φλὲψ — τῆς ἀπὸ καρδίας (cap. 
"VI med.) exe. Orib. vol. III p. 36 || 17 ἐκ τῶν BD ἃ ἀποπεῳυ- 
κυῖα L 32 νεμομένους U in marg. eadem manu. veveunptvovws V 
κατά om. Β 98 re om. D | 34 à ᾿Ιπποκράτης Ὁ 

va di 
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278 τροφῆς ἐνδεικνύμενος εὐθὺς ἅμα τῇ || προσηγορίᾳ xci 

τὴν χρείαν. οὔτε γὰρ ἐκ τῆς γαστρὸς εἰς τὰς φλέβας 

ἀναληφϑῆναι καλῶς οἷόν τ᾽ ἦν τὸν ἐκ τῶν σιτίων χυλὸν 
οὔτε ῥαδίως διεξέρχεσϑαι τὰς ἐν ἥπατι φλέβας πολλὰς 
καὶ στενὰς ὑπαρχούσας. εἰ μή τις αὐτῷ λεπτοτέρα καὶ 
ὑδατώδης ὑγρότης ἀναμέμικτο καϑάπερ ὄχημα. καὶ 

πρὸς ταύτην ἄρα τὴν χρείαν ὑπηρετεῖ τοῖς ξῴοις τὸ 
ὕδωρ. τρέφεσθαι μὲν γὰρ οὐδὲν ἐξ αὐτοῦ δύναται 
μόριον, ἀναδοϑῆναι δ᾽ ἐκ τῆς κοιλίας τὸ ϑρέψον οὐκ 

ἐνεδέχετο μὴ παραπεμπόμενον ὑπό τινος οὕτως ὑγροῦ. 1 
Cap. Vl. Ταύτας οὖν τὰς λεπτὰς ὑγρότητας, ὅταν 

τὸ σφέτερον ἔργον πληρώσωσιν, οὐκέτ᾽ ἕν τῷ σώματι 
χρὴ μένειν ἄχϑος ἀλλότριον ἐδομένας ταῖς φλεψὶ καὶ 
ταύτης ἕνεκα τῆς χρείας οἱ νεφροὶ γεγόνασιν, ὄργανα 

κοῖλα, στομάχοις τοῖς μὲν ἕλκοντα τοῖς δ᾽ ἐχπέμποντα τ 
φὸ λεπτὸν τοῦτο καὶ ὑδατῶδες περίττωμα. παράκεινται 

δ᾽ ἑχατέρωϑεν τῇ κοίλῃ φλεβὶ τῇ μικρῷ πρόσϑεν ῥη- 
ϑείσῃ τῇ μεγίστῃ μικρὸν ὑποχάτω τοῦ ἥπατος. ὥστε πᾶν 

414 ὅσον ἂν | εἰς αὐτὴν αἷμα μεταλαμβάνηται, παραχρῆμα 

καϑαίρεσϑαι καὶ μόνον ἔτι τὸ καϑαρὸν ἰέναι πάντη τοῦ Ὁ 

σώματος, βραχείας παντάπασιν ἀναμεμιγμένης αὐτῷ 

τινος ὑδατώδους ὑγρότητος. οὐ γὰρ δὴ ἔτι γε δεῖται 
πολλοῦ τούτου τοῦ ὀχήματος ὡς ἂν εὐρείαις μὲν ὁδοῖς 
τοὐντεῦϑεν ἐνεχϑησόμενον, εὔρουν δ᾽ ἤδη τῇ χύσει 

γεγενημένον, ἣν ἐκ τῆς ϑερμότητος πρώτης μὲν τῆς s 
κατὰ τὸ ἧπαρ ἐκτήσατο, δευτέρας δὲ καὶ πολὺ σφοδρο- 

8 χυλὸν BL*U χυμὸν 1,1} 6 ἀναμέμικτο U ἀναμέμικται B 
ἀνεμέμικτο DL | 1 ταὐτην] αὐτὴν D || 14 ἕνεκεν B || 19 μετα- 
λαμβάνηται 1,1} παραλαμβάνηται cett. | 20 εἶναι U in marg. || 
22 ér, γε δὴ D || 38 τούτου om. Ὁ | 24 ἀναχϑησόμενον Orib. | 
εὖρεν D | zócs] φύσει. BU | 26 πρῶτον V 
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τέρας ἐπιχτᾶται τῆς ἀπὸ καρδίας, ἐπὶ uiv ἡμῶν τε καὶ 
τῶν τετραπόδων Lov ἁπάντων εἰς τὴν δεξιὰν κοιλίαν 

αὐτῆς καταφυομένης τῆς κοίλης φλεβύς, ἐπὶ δὲ τῶν 

οὐκ ἐχόντων ταύτην τὴν κοιλίαν ἐκ τῆς πρὸς τὰς ἀρ- 
5 τηρίας ἀναστομώσεως μεταλαμβανουσῶν τῶν x«9' ὅλον 

τὸ ξῷον φλεβῶν τῆς ἐν καρδίᾳ ϑερμασίας. εἴρηται δὲ 

περὶ πάντων τούτων ἐν ἑτέροις. καὶ νῦν, ὅπερ ἐρρέϑη 
κατ᾽ ἀρχὰς εὐθὺς τῆς ὕλης πραγματείας, ἀπόδειξιν μὲν 
οὐδεμιᾶς ἐνεργείας πρόκειται λέγειν, ἐπεὶ δ᾽ οὐκ ἐν- 

10 δέχεται τῶν μορίων ἐξευρίσκειν τὰς χρείας ἀγνοουμένων 
ἔτι τῶν ἐνεργειῶν, διὰ τοῦϑ᾽ ἑκάστοτε τῆς ἐνεργείας 
ἀναμνήσαντες ἐπὶ τὰς χρείας | εὐθέως μεταβησόμεϑα 975 

τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῆς γαστρὺς ποιησάμενοι. 
Cap. VIL. Ταύτης οὖν ἐστι μέν τις ἑλκτικὴ δύναμις 

15 τῆς οἰχείας ποιότητος, ὡς: ἐν τοῖς Περὶ τῶν φυσιχῶν 
δυνάμεων ὑπομνήμασιν ἀποδέδεικται" ἔστι δέ τις καὶ 

χαϑεχτικὴ τῶν ληφϑέντων καὶ αὖϑις ἀποχριτικὴ τῶν 

περιττωμάτων καὶ πρό yt τούτων ἁπασῶν ἡ ἀλλοι- 
ωτική, δι᾿ ἣν ἐδέησεν αὐτῇ κἀκείνων. ἀλλὰ τοῖς μὲν 

30 ἄλλοις ἅπασι τοῦ ξῴου μορίοις. καίτοι τὰς αὐτὰς ταύτας 

ἔχουσι δυνάμεις, οὐ συνῆψεν ἡ φύσις αἴσϑησιν τῶν 

ἐλλειπόντων, ἀλλ᾽ οἷον φυτὰ τρέφεται ταῦτα διὰ παντὸς 
ἐκ τῶν φλεβὼν ἀρυόμενα τὴν τροφήν" μόνῃ δὲ τῇ 

γαστρὶ καὶ ταύτης μάλιστα τοῖς κατὰ τὸ στόμα μέρεσιν 
35 αἴσθησιν ἐνδείας ἐπέστησεν ἐπεγείρουσάν τὲ καὶ κεν- 

1 τὲ om. D ἢ 10 verba ἀγνοουμένων — ἀναμνήσαντες om. 
D | 11 ἑκάστοτε LU ἑκάστου B | τῆς ἐν. BU τὰς ἐν. BL | 
34 ἔστιν ἡ μέν L' ἡ del. L* | 15 τῶν om. B | 18 post ἁπασῶν 
Add. τρίτη δύναμις B | 19 ad ἐδέησεν in marg. adnotatum 
est xr (— κατὰ τὴν) ἀξίαν U | verbà τοῖς μὲν ἄλλοις — 
Eve σιτία exc. Orib. III 340 | 20 ταύτας δὰ. WVX. 
Om. D ) 24 μώζισεα ταύτηρ LU | 25 ἐνδείας clot. Ὁ ἡ τὲ wh. wev- 
ΕΣ ! b : 
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τρίξουσαν τὸ ξῷον προσάρασϑαι σιτία καὶ τοῦτ᾽ εὐλόγως 
εἰργάσατο. τῶν μὲν γὰρ x«9' ὅλον τὸ σῶμα μορίων 
ἔκ τῶν ἀπὸ τῆς κοίλης πεφυκυιῶν φλεβῶν ἕλκόντων 

τὴν τροφήν, αὐτῆς δ᾽ αὖ πάλιν τῆς κοίλης ἐκ τῶν 
276 κατὰ τὸ || ἧπαρ. τούτων δ᾽ αὖϑις ἐκ τῶν ἐπὶ τὰς πύλας 

ἀναφερομένων, ἐκείνων δ᾽ αὖ πάλιν ἐκ τῆς γαστρός 
τε καὶ τῶν ἐντέρων, ὄντος δ᾽ οὐδενὸς ἔτι μορίου. παρ᾽ 

οὗ χρὴ λαβεῖν τὴν κοιλίαν, ἔξωϑεν πληροῦν αὐτὴν 
ἀναγκαῖον ἦν τοῖς ξῴοις, κἀν τούτῳ διαφέρει [ἤδη] 
τῶν φυτῶν. τοῖς μὲν γὰρ εἰ καὶ ὅτι μάλιστα τὰς; 
ἄλλας τέτταρας δυνάμεις τὰς ὀλίγῳ πρόσϑεν εἰρημένας 

ὁμοίως τοῖς ξῴοις ἔχειν ὑπάρχει. ἀλλ᾽ dj γε τῶν ἐλλει- 
πόντων αἴσϑησις ἄπεστιν. οὐ γὰρ ἔμελλε διὰ στό- 
ματος ϑρέψεσϑαι ταμιεῖον ἀφϑόνου τροφῆς ὑποβεβλη- 

μένον ἔχοντα τὴν γῆν, t ξυμπεφυκότα ve καὶ ξυνημ-" 
μένα διὰ παντὸς εὐπορεῖ τοῦ ϑρέψοντος. τῇ δὲ τῶν 

ξῴων οὐσίᾳ πρὺς τῷ πόρρω γῆς εἶναι κατὰ τὰς συμ- 

φύτους τῶν μορίων ποιότητας ἔτι καὶ τὸ κινεῖσϑαι 

κατὰ προαίρεσιν ὑπάρχει καὶ χώραν ἐκ χώρας ἀμείβειν 

καὶ μεταλλάττειν τοὺς τόπους. ὥστε δι᾽ ἄμφω ταῦτ᾽! 

ἀδύνατον ἦν αὐτοῖς ὥσπερ φυτοῖς τὸν ἐκ τῆς γῆς 
βδάλλειν χυμόν. ἐδεήϑη τοιγαροῦν κατὰ τὴν οἰκείαν 

ἕκαστον φύσιν 1] βοτάναις ἢ σπέρμασιν ἢ ἀκροδρύοις ἢ 
277 ξῴων ἑτέρων τρέφεσϑαι σαρξὶ καὶ ταῦτα || κατ᾽ ἐκεῖνον 

προσφέρεσϑαι τὸν καιρόν, καϑ᾽ ὃν ἂν ἡ γαστὴρ αἴσϑη- s 

1 προσελέσϑαι BU προσαρέσϑαι L | σιτία BLU σῖτον Ὁ ἢ 
5 ἐπὶ] κατὰ L!U περὶ L*|| 6 αὖ πάλιν] αὖϑις Β ἐκ τῶν τῆς γ. 
BU] τε om. Β || B—9 αὐτὴν πλ. ἀ. ἣν B αὐ. xà. ἦν ἀν. D ἃ 
9 διαφέρειν ἤδη LU ἤδη διαφέρειν B ἤδη delendum videtur ὁ 
10 εἰ ὅτι καὶ μάλιστα Ὁ κἂν ὅτι μ. B | 11 ὀλίγον D || 14— 4-! 
ὑποβϑεβλημένην BL | 15—16 συνημμένα D (22 βδάλλειν ἘΡ - 
, εδλεεν U εἰρβδάλλειν Ὁ ἐμβάλλειν Ὁ yào οὖν ἃ, 

unm... 
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ται τῆς ἐνδείας. ἀλλ᾽ οὐδὲν τῶν τοῦ ξῴου μορίων ἐξ 

ἑαυτοῦ κέκτηται σύμφυτον αἴσϑησιν, ὡς καὶ τοῦτ᾽ ἐν 
ἄλλοις ἀποδέδεικται. ἐπιρρεῖν οὖν τῇ γαστρὶ τὴν τοι- 
αὐτὴν δύναμιν ἑτέρωϑεν ἐχρῆν. οἷον δι᾽ ὀχετῶν τινων 

5 ἀπὸ τῆς αἰσθητικῆς ἀρχῆς. καὶ τούτου χάριν εἰς αὐτὴν 
ξεῦγος οὐ σμικρῶν νεύρων ἄνωϑεν καταφέρεται xal 

διασπείρεταί τε καὶ διαπλέκει μάλιστα μὲν τὸ στόμα 
καὶ τὰ τούτῳ συνεχῆ καὶ τοῖς ἄλλοις δὲ δὴ τοῖς μέχρι 

τοῦ πυϑμένος αὐτῆς ἐπεκτείνεται μέρεσιν. ἐτέϑη δ᾽ ἡ 

10 γαστὴρ οὐκ ἐφεξῆς τῷ στόματι. καίτοι τούτου δεομένη 
πρός γε τὴν τῆς τροφῆς χορηγίαν, ἀλλὰ τὸν καλούμενον. 

ϑώρακα καὶ τὰ κατ᾽ αὐτὸν σπλάγχνα προὔταξεν ἡ φύσις, 
ἵν᾽ ἡ μὲν ἐν τοῖς κάτω μέρεσι τὰς ἐχροὰς ἔχῃ τῶν 
περιττωμάτων, ὃ δὲ διὰ τοῦ στόματος ἕλκων τε καὶ 

16 αὖϑις ἐχπέμπων τὸν ἀέρα φωνῆς καὶ ἀναπνοῆς γίγνηται 
δημιουργός. ἀλλὰ περὶ μὲν ϑώρακός τε καὶ τῶν κατ᾽ 
αὐτὸν σπλάγχνων ἐπὶ πλέον ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα λεχϑή- 

σεται. περὶ δὲ τῆς γαστρὸς αὖϑις ἐπάνιμεν. | οὐ γὰρ 518 
ὅτε κατωτέρω τοῦ ϑώρακος 3 φύσις αὐτὴν κατέθετο, 

30 διὰ τοῦτο χρὴ μόνον ἐπαινεῖν, ἀλλ᾽ ἔτι τούτου μᾶλλον, 
ὅτι μὴ μέσην ἀκριβῶς τῶν ἀριστερῶν καὶ τῶν δεξιῶν 
τοῦ ξῴου μερῶν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς μᾶλλον. ἐπειδὴ 
γὰρ αὐτῇ περιϑήσειν ἔμελλε δύο σπλάγχνα μήτε τοῖς 

μεγέϑεσιν ἴσα μήτε τοῖς ἀξιώμασιν ὁμότιμα, διὰ τοῦτο 
π τῷ μείξονι καὶ κυριωτέρῳ πλείονά 9" ἅμα καὶ ἐντιμο- 

B verba καὶ τούτον χάριν -- μέρεσιν exc. Orib. TII 840 || 
/& σμικρὸν codd. σμικρῶν b Orib. | 8 δὲ δὴ Orib. δ᾽ ἤδη 
à) 15 γίγνηται U γένηται BL | 18 ἐπάνιμεν BL ἐπάνειμεν 

ΤΊ ἐπάνειμι, ΠΥΡῚ τῶν τε ἴ, 1 33 μερῶν τοῦ ζῴου L μορίων D | 
upra ἀριστεροῖς add. yo. δεξιοῖς B* δεξιοῖς suyreserw áo 
expos L | 25 rà uiv L | ve καὶ L | πλέονα ἃ, πλείονα WX. 

“πρῤονα D 

L a 
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τέραν ἀπένειμε χώραν xci τοῦτο μὲν εἰς τὰ δεξιὰ φέ- 

ρουδσα κατέϑετο., ϑάτερον δὲ τὸ οἷον ἐκμαγεῖον αὐτοῦ 
τοῖς ἀριστεροῖς τῆς γαστρὸς παρέτεινε μέρεσιν. ἐπεὶ 

δὲ τὸ μὲν ἧπαρ ἀνωτέρω τὴν ϑέσιν εἶχεν ὡς ψαύειν 
τῶν φρενῶν, ὃ δὲ σπλὴν κατωτέρω δι᾽ ἣν ὀλίγῳ 
πρόσϑεν ἐλέγομεν αἰτίαν. εὐλόγως εἷς τὰ δεξιὰ τὸν 
πυϑμένα. τῆς κοιλίας ἐξέτεινεν" ἀργὸς γὰρ ἂν Ó τόπος 

ἦν οὗτος καὶ τελέως κενός, ὡς ἂν μηκέτ᾽ εἰς αὐτὸν 

ἐξικνουμένου τοῦ ἥπατος. αὕτη μὲν ἡ πρόνοια τῆς 

ϑέσεως τῶν τριῶν ὀργάνων ἥπατός τε καὶ σπληνὸς καὶ 

γαστρός" ἡ δὲ τοῦ σχήματος καὶ τῆς διαπλάσεως ἁπάσης 
279 καὶ προσέτι τῆς πλοκῆς | καὶ τῆς πρὸς τὰ παρακείμενα 

συμφύσεως ὧδ᾽ ἔχει. ἡ μὲν γαστήρ, ὡς ἂν ὑποδοχῆς 
ἕνεκα σιτίων γεγενημένη καὶ μέλλουσα τὸν μεταξὺ 
τόπον ἅπαντα καϑέξειν ἥπατος καὶ σπληνός. εὐλόγως 5 

ἅμα μὲν περιφερής, ἅμα δὲ προμήκης ἐγένετο, περι- 

φερὴς μέν, ὅτι καὶ δυσπαϑέστατον τοῦτο τῶν ὄχημάτων 

καὶ μέγιστον --- ἁπάντων γὰρ τῶν ἴσην ἐχόντων τὴν 

περίμετρον σχημάτων τῶν μὲν ἐπιπέδων ὁ κύκλος, 
τῶν δὲ στερεῶν ἡ σφαῖρα μέγιστα τετύχηκεν ὄντα ---ν 
προμήκης δέ, διότι κάτω μὲν ἡ εἰς τὸ ἔντερον ἔχφυσις, 

ἄνω δ᾽ ἐπὶ τὸν οἰσοφάγον αὐτὴ προέρχεται. xaO ἃ 

δὲ περιβέβηκε τοῖς σφονδύλοις, ἐντετύπωταί τε καὶ 
διέφθαρται κατὰ τοῦτ᾽ αὐτῆς ἡ κυρτότης. ἔστι δ᾽ 
ἐπὶ μὲν ἀνθρώπων εὐρύτερος ὃ πυϑμὴν τῶν κατὰ τὸ κ 

1 ἀπενείματο D || 8 οὗτος ἦν BD || 11 καὶ ante τῆς om. U 
xol ἡ τῆς BL | 12 τῆς ante πλοκῆς om. codd. add. k || 18 γὰρ 
ante γαστήρ add. LU om. B | 14 σιτίων ἔνεκα D || 17 xol 
ante δυσπαϑέστατον add. BLU om. D | 21 τὰ ἔντερα 22 δὲ 
ἡ ἐπὶ D δ᾽ εἰς L | προσέρχεται U | 22—28 verba καϑ΄ ἃ δὲ 
- τῶν κατὰ τὸ στόμα exc. Orib. 841 (| 28 σφονδύλοις U 
ezosd. cett. | 24 διέφϑαρτο D 
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στόμα διὰ τὺ κάτω ῥέπειν ὀρϑοῦ μόνου τούτου τοῦ 
ξῴου γεγονότος, ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων εἰς τὰ πρόσω κατὰ 
τὸ ὑποχόνδριον ἡ ῥοπὴ τῆς γαστρός, ἐκείνοις γὰρ 
τοῦτο κάτω. καί σοι δῆλον ἤδη τὸ σύμπαν αὐτῆς 

ε σχῆμα. σφαῖραν γὰρ ἀχριβὴ νοήσας αὖϑις αὐτὴν | 
εὐρυτέραν ἐπινόησον κάτωϑεν, εἶτ᾽ ἔργασαι διττὰς 580 
ἀποφύσεις εὐρυτέραν μὲν τὴν κατὰ τὸν οἰσοφάγον, 

στενοτέραν δὲ τὴν κάτω. εἶτ᾽ ἐπὶ τούτοις ἐπιϑλίψας. 
αὐτὴν καὶ σιμώσας τὴν ὄπισϑεν κυρτότητα τὸ σύμπαν 

τὸ σχῆμα μεμαϑηκὼς ἔσῃ τῆς γαστρύς. ἀλλὰ τὰ μὲν ἄλλα 
δῆλα. διὰ τίνα δ᾽ αἰτίαν ὑπεναντίως ἔχει τὰ μέρη 
ταῖς ἀποφύσεσιν. ἄνωθεν μὲν ἐν οἷς ἐστιν αὐτὴ στενο- 
τέρα, τοῦ στομάχου γενηθέντος εὐρυτέρου, χάτωϑεν 
δ᾽ ἐν οἷς ἐστιν εὐρυτέρα, τῆς εἰς τὸ ἔντερον ἐκφύ- 

16 σεως στενοτέρας ἀποτελεσϑείσης ; ἢ ὅτι πρῶτον μὲν 
ἀτρίπτους καὶ σκληροὺς ὄγχους χαὶ μεγάλους ἐνίοτε 
καταπίνει τὸ ξῷον καὶ χρὴ πρὸς τὴν τούτων δίοδον 
εὐρεῖαν ὁδὸν τετμῆσϑαι τὴν διὰ τοῦ στομάχου" κάτω- 
Sev δ᾽ ἔμπαλιν οὐδὲν χρὴ παριέναι μέγα καὶ σκληρὸν 

30 καὶ ἀχύλωτον καὶ ἄπεπτον. ἀλλ᾽ οἷον πυλωρός τις 
δίκαιος ἡ στενότης ἐστὶ τούτου τοῦ πόρου μηδενὶ πρὶν 
χυλωϑῆναί τε καὶ περϑῆναι συγχωροῦσα παρέρχεσϑαι. 
ῥᾳδίως κάτω. καὶ πολλοῖς ys τῶν ξῳῴων οἷον ἀδενώ- 

δὴης τις φύσις ἐνταυϑοῖ᾽ πρόσκειται συνεπαύξουσα τὴν 381 

36 στενοχωρίαν χαὶ μάλισϑ᾽ ὅταν ἡ γαστὴρ τῇ χκαϑεχτικῇ 

1 κάτω ῥέπειν BLU καταρέπειν D | 2 πρόσωπα pro 
πρόσω B τὰ add. ante κατὰ BLU | 4 verba καί σοι δῆλον -- 

ΤΊ Mer ge exc. Orib. III 341—42 | 8 ἐπιϑλίψας 
αὐτῆς U | 13. 18 στενοτέρα BLU στενός 
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δυνάμει χρωμένη συναγαγοῦσα πανταχόϑεν ἑαυτὴν καὶ 
συσπειράσασα καὶ περισταλεῖδα τοῖς ἐνυπάρχουσι περὶ 
τὴν πέψιν αὐτῶν καταγίγνηται. τηνικαῦτα γὰρ éxd- 

τερον τῶν στομάτων εἰς ἐλάχιστον συνῆκται καὶ μέ- 
μυκεν, ὥσπερ αὖ πάλιν ὅταν τῇ προωστικῇ καλουμένῃ 
δυνάμει χρωμένη τὰ μὲν ἄλλα πάντα στενώσῃ καὶ 
συναγάγῃ καὶ σφίγξῃ, τὸν πόρον δ᾽ ἀναπετάσῃ, δι᾽ 

οὗ χρὴ κενωϑῆναι τὰ προωϑούμενα. ταῦτά τ᾽ οὖν 
αὐτῆς τὰ ἔργα δι᾽ ἑτέρων ἡμῖν ἀποδεδειγμένα γραμ- 
μάτων τῇ κατασχευῇ ϑαυμαστῶς ὁμολογεῖν φαίνεται vw 

καὶ πρὸς τούτοις ἔτι τὸ κατὰ βραχὺ μὲν ἀπὸ τῆς τοῦ 

στομάχου καταφύσεως ἀνευρύνεσϑαι. δαφῶς αὐτοῦ τοῦ 

φαινομένου διδάσκοντος μέρος τι πρόμηκες ἀποτετα- 

μένον αὐτῆς ὑπάρχειν τὸν οἰσοφάγον. οὐ κατὰ βραχὺ 

δ᾽, ἀλλ᾽ ἀϑρόως ἐκ τοῦ πυϑμένος ἐκφύεσϑαι τὸ ἔντερον, s 
ὡς ἂν οὐκ αὐτοῦ τοῦ σώματος τῆς κοιλίας μόριον 
ὑπάρχον. ἀλλ᾽ ἕτερόν τι συμφυὲς αὐτῇ. 

282 . Cap. VIII. Καὶ μέν γε καὶ ἡ τῶν χιτώνων φύσις 

τῇ μὲν γαστρὶ καὶ τῷ στομάχῳ παραπλήσιος, ἀνόμοιος 
δὲ τοῖς ἐντέροις. ὃ μὲν γὰρ ἔνδοϑεν χιτὼν ὑμενωδέστε- n 
gog ὧν ἔν τε τῇ γαστρὶ καὶ τῷ στομάχῳ τὰς lvag εὐ- 
ϑείας ἄνωϑεν κάτω φερομένας ἔχει. ὃ δ᾽ ἔξωϑεν ὃ 
σαρχωδέστερος ἐγκαρσίας. οἵας περ οἱ δύο χιτῶνες 

ἔχουσιν οἱ τῶν ἐντέρων, εὐλόγως. ἕλκειν μὲν γὰρ εἷς 
ἑαυτὴν ἐχρῆν τὴν γαστέρα διὰ τοῦ στομάχου τά τε π᾿ 
σιτία καὶ τὰ ποτὰ καϑάπερ χερσὶ ταῖς εὐθείαις ἐσὶ 

2 συσπείρασα DLU συσφίγξασα B | περισταλεῖσα D περι- 
στείλασα BLU || 4 στομάτων L στομάχων cett. | 11 verba κατὰ 
βραχὺ μὲν — συμφυὲς αὐτῇ exc. Orib. vol. III 342 | 18 verba καὶ 
μέν γε καὶ — ταῖς ἐγκαρσίαις exc. Orib. vol. III 342 δὴ pro 
ye BL 4 21 παρὰ τὰς ἷνας B || 21—22 εὐθείας vost φερομένας 
colloc. B || 38 οἴχπερ Ὁ || 26 ἴση Ὁ εἰσὶ BD 

ull... a: -- 
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ταύταις ἐπισπωμένην, προωϑεῖν δὲ ταῖς ἐγκαρσίαις. 
τοῖς δ᾽ ἐντέροις, ἑλκτικῆς γὰρ οὐδὲν ἔδει δυνάμεως, αἱ 
προωϑεῖν ἐπιτήδειοι γεγόνασι μόναι. ἀλλὰ καὶ συνεχής 

ἐστιν ὃ ἐντὸς τῆς γαστρός τὲ καὶ τοῦ στομάχου καὶ 

sTOv ἐν τῷ στόματι πάντων χιτών. καὶ γὰρ xul τοῦτ᾽ 
ἄμεινον ἦν sig ve τὴν τῶν περιεχομένων ἐν τῷ στόματι 
σιτίων δλκὴν καὶ ὕπως ἡ γλῶττα κατασπῷτο σὺν τοῖς 

κατὰ τὰ παρίσϑμια μυσίν, ὑφ᾽ ὧν τῆς τάσεως ἁπάν- 

τῶν ἀνατεινομένου τοῦ λάρυγγος καὶ προσανατρέχοντος 
40 τῇ ἐπιγλωττίδι καὶ πωματιξομένου πρὸς αὐτῆς ἀϑρόον 

ὑγρὸν || ἐμπίπτειν κωλύεται ἱτῷ πνεύμονι. διὰ τί δὲ 988 
σκληρότερα καὶ πυχνότερα τούτων τὰ ἐντὸς ἢ τὰ τῶν 

ἐντέρων; ὅτι τὰ μὲν ἔντερα πρὸς τὴν ἀνάδοσιν, ἡ 
γαστὴρ δὲ καὶ ὃ στόμαχος καὶ τὸ στόμα πρὺς δυσπά- 

τὸ ϑειαν παρεσκεύασται. σκληροὺς γὰρ πολλάκις καὶ με- 

γάλους καὶ τραχεῖς ὄγκους καταπίνομεν, ὑφ᾽ ὧν ἐϑλᾶτό 

τ᾽ ἂν καὶ κατεξύετο τὰ μέρη μὴ σκληρὰ καὶ πυκνὰ 
γενόμενα. διὰ δὲ ταὐτὸ τοῦτο καὶ κατὰ βραχύ πως ὃ 
χιτὼν οὗτος ὁ κοινὸς τοῦ στόματος καὶ τοῦ στομάχου 

30 καὶ τῆς γαστρὺς μανότερός τὲ καὶ μαλακώτερος γίγνεται. 
μέχρι τοῦ πυϑμένος τῆς κοιλίας, ὥστ᾽ εἰ τὸ ταύτῃ 
μέρος αὐτοῦ παραβάλλοις τῷ κατὰ τὸ στόμα, πολὺ 

μαλακώτερόν σοι φανεῖται. τὸ γὰρ πρῶτον ἐντυγχάνον 

ὄργανον τοῖς ἐδέσμασι πρὶν ἡντινοῦν δέξασϑαι κατερ- 

ss γασίαν ἁπάντων εὔλογον ἦν γενέσϑαι δυσπαϑέστατον. 
δι᾿ αὐτὸ δὲ τοῦτο καὶ φλέβες πάμπολλαι μὲν εἰς 

1 δὲ BLU τε D | 2 verba τοῖς δ᾽ ἐντέροις — pires exe. 
Orib. ΠῚ 343 | 3 ἐπιτήδειαι D | 10 πωματιζομένου BLU πωμα- 
E | αὐτὴν L | 12 τὰ rovrov L'U | 16—17 ἐϑλᾶτό τε ἂν 
BLU ἐθλᾶτ᾽ ἂν D | 18 ταὐτὸν LU ἢ 90 μανότερος VV. wetvis- 
περος BD [ 21. ταύτης DLU || 98 post πρῶτον aàà. ἁπάντων W V 
346 di^ αὐτὸ δὲ τοῦτο BLU διὰ δὲ τὸ αὐτὸ τοῦτο D 
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ἕκαστον τῶν ἐντέρων ἐμβάλλουσιν, ὀλίγαι δ᾽ sig τὰ 

κάτω τῆς γαστρός, ὀλίγαι δ᾽ εἷς τὰ κατὰ τὸ στόμα, 

284 καὶ παντάπασιν ἀμυδραί τινες εἷς τὸν || οἰσοφάγον. ὁ 

μὲν γὰρ 600g ἦν μόνον σιτίων, ἡ δὲ γαστὴρ ὄργανον 

πέψεως. τὸ δ᾽ ἔντερον ἀναδόδεως. ἔνϑα μὲν οὖν 

ἐχρῆν μόνον πέττεσϑαι τὰ σιτία. παντελῶς ὀλέγων 

ἔδει φλεβῶν ἀναλαμβανουσῶν., ὅσον ἂν ἤδη χρηστὸν 

p, τὸ δ᾽ ἤδη πεπεμμένον ὅτι τάχιστ᾽ ἀναδίέδοσϑαι 
προσήκει. τῇ δ᾽ ὁδῷ τῆς τροφῆς εἰς ἑαυτὴν μόνον 
ἔδει φλεβῶν. εὐλόγως οὖν αὕτη μὲν ἥκιστα φλεβῶν υ 
μετέσχηκε, μετρίως δ᾽ ἡ κοιλία, δαψιλῶς δὲ τὰ ἔντερα. 
διὰ τί δὲ περιβέβηκε τὴν γαστέρα τὸ ἧπαρ; ἢ ὕπως 
αὕτη μὲν ὑπ᾽ ἐκείνου, τὰ σιτία δ᾽ ὑπὸ ταύτης ϑερ- 

μαίνοιτο; δι᾽ αὐτὸ γὰρ δὴ τοῦτο καὶ ἀκριβῶς αὐτὴν 

περιλαμβάνει καϑάπερ δακτύλοις τισὶ τοῖς λοβοῖς. οὐδ᾽ 1 

ἐστὶν εἷς ἀριϑμὸς αὐτῶν xa9' ἕχαστον ξῷον, ὅτι μηδὲ 
τὸ ὄχῆμα μηδὲ τὸ μέγεϑος τῆς γαστρὸς ἀκριβῶς ἅπασι 

ταὐτόν. ἀλλὰ κἀκ τῶν ἀριστερῶν μακρὸν ἔχουσα πα- 
ρατεταμένον τὸν σπλῆνα κατὰ ταῦτα τὰ μέρη πρὸς 
ἐκείνου ϑερμαίνεται. ὄπισϑεν δ᾽ ἡ ῥάχις τε καὶ olm 

ῥαχῖται μύες καλούμενοι, ἡ μὲν οἷον πρόβλημά τι 

286 στεγανόν, || οἱ δ᾽ ὑποστόρεσμά τι μαλϑακὸν ἅμα τῇ 
κατ᾽ αὐτοὺς πιμελῇ ϑερμαίνουσι τὴν γαστέρα. ταῦτα 
μὲν οὖν σύμπαντα τὰ εἰρημένα μόρια χρείας ἰδέας 
ἕνεκεν ἕκαστον γέγονεν, εὐμήχανος δ᾽ ἡ φύσις ὑπάρ- ss 

2 ὀλίγισται L || 8 ἀμυδραΐ] ὀλίγαι U | 4 μόνων D || 6 γρὴ 
L|" δεῖ L | 8 τὸ δὲ δὴ B l. ἀναδίδοσϑαι ὅτι τάχιστα 6 
9 “μόνην L || 12 ἢ om. Ὁ | ὕπως à» B | 14 γάρ τοι U γὰρ ὃ ; 

γὰρ B γὰρ D : 17 τῆς γαστρὸς ἀκριβῶς BLU &xo. τ. y. 
18 Aia BL ὡς D | 19 κατὰ L*: καὶ cett. | 26 ἕνεκεν B "d. 
DL | γεγονὸς L 
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govou πλησίον καταϑεῖσα τῆς γαστρὺς οἷον ϑερμάσματ᾽ 
αὐτῇ παρεσκεύασεν. 

Cap. ΙΧ. 4otxóv δὲ τὸ πρόσω μέρος αὐτῆς οὐδὲν 
εἶχεν ἰδίας ἕνεκα χρείας γεγονὺς ἐνταυϑοῖ τεταγμένον, 

56 πρὸς τοῦτο καταχρήσεται. ὅϑεν οὐκ ὥκχνησεν ἐπ᾽ 
αὐτὸ τοῦτο τὸ ϑερμαίνεσθϑαι τὴν γαστέρα καὶ κατὰ τὰ 

πρόσω γεννῆσαί τέ τι σῶμα καὶ καταπετάσαι καϑ᾽ 
ὅλης αὐτῆς πυχνὸν ἅμα καὶ κοῦφον καὶ ϑερμόν. πυκνὸν 

μέν, ἵν᾽ ἔνδον ἀποστέγῃ τὴν σύμφυτον ϑερμασίαν, 
ῳρ κοῦφον δ᾽, ἵν᾽ ἀλύπως τὲ καὶ ἀϑλίπτως ϑερμαίνῃ, 

ϑερμὸν δέ. τοῦτο μὲν οὐδὲ λόγου δεῖται, διότι τοιοῦ- 
τὸν ἐχρὴν εἶναι τὸ τοῦ ϑερμαίνειν ἕνεκα γεγενημένον. 

ἀλλ᾽ εἰ μὲν χοῦφόν τε ἅμα καὶ πυκνόν, ὑμενῶδες 
ἐχρῆν ὑπάρχειν αὐτό" τί γὰρ ἂν τοῦ τοιούτου σώματος 

as ἐν ξῴῳ χουφότερον ἄλλο καὶ πυκνότερον || εὑρεϑείη 586 

μόριον; εἰ δὲ ϑερμόν, ἀγγεῖά τε σχεῖν πάμπολλα, 
φλέβας τε καὶ ἀρτηρίας καί τινα πιμελὴν δαψιλῆ πε- 

φικεχυμένην, ἣν δὴ ὅτι ϑερμόν τι χρῆμ᾽ ἐστί, γνωρίξει. 
μὲν καὶ ἡ αἰσϑησις ἡ τῶν χρωμένων αὐτῇ καθάπερ 

so ἐλαίῳ, τεχμηριοῖ δ᾽ οὐχ ἥκιστα καὶ τὸ ῥᾳδίως εἰς 
φλόγα μεταβάλλειν ὡς ἂν ἐγγυτάτω τῆς φύσεως ὑπάρ- 
χουσαν αὐτήν οὐδὲν γὰρ ψυχρὸν ἑτοίμως καίδται. 
καί σοι γέγονεν ἤδη φανερὸν τῷ λόγῳ τὸ καλούμενον 

ἐπίπλοον ἐκ δυοῖν μὲν χιτώνων πυκνῶν καὶ λεπτῶν 
35 ἀλλήλοις ἐπικειμένων. παμπόλλων δ᾽ ἀρτηριῶν καὶ 

φλεβῶν καὶ πιμελῆς οὐκ ὀλίγης συνεστηκός. ὅτι δὲ 

3 αὐτῇ BL'U αὐτὰ DL*|6 αὐτὸ τοῦτο τὸ LU αὐτῷ τοῦτο 
Β αὐτῷ τι τῷ D|6—7 τὰ πρόσω BU τὸ zo. DL τέ om. 1, 
9. ον L | 10 τὲ καὶ καὶ D | 14 τοῦ om. UA uS ent μα 
Ns D te ee our el ΣΕΥ 
p L om. D | 19 ἡ ante τῶν om. Ὁ | 93. οὐδὲν que 
qzeór LU y. y. οὐδὲν B v. μὲν οὐδὲν D | 98 jets ἤδη S» 

GapsNUS od. Holmreioh I. AA 
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τοῦ ϑερμαίνειν ἕνεκα γέγονεν, ἐναργῶς ἔστι μαϑεῖν 

ἐφ᾽ ὧν τρωϑέντων κατ᾽ ἐπιγάστριον ἐκπεσὸν διὰ τοῦ 
τραύματος, ἔπειτα πελιδνὸν γενόμενον, εἷς ἀνάγκην 

ἀφαιρέσεως τοῦ βεβλαμμένου μέρους κατέστησε τοὺς 
ἰατρούς. ἅπαντες γὰρ οὗτοι ψυχροτέρας αἰσϑάνονται 

τῆς γαστρὸς καὶ ἧττον πέττουσι xol πλειόνων τῶν 

ἔξωϑεν ἐπιβλημάτων δέονται, καὶ μάλισϑ᾽ ὅταν ἀξιό- 

287 λογον ἡ τῷ μεγέϑει τὸ || ἀποτμηϑέν, ὥσπερ καὶ ἡμεῖς 

ποτ᾽ ὀλίγου δεῖν ὅλον ἀπεκόψαμεν αὐτὸ μονομάχου 

τινὸς οὕτω τρωϑέντος. ὁ δ᾽ ἄνθρωπος ὑγιὴς μὲν ῳ 

ἐγένετο διὰ ταχέων, ἀλλ᾽ εἷς τοσοῦτον ἦν εὐπαϑὴς 
καὶ ῥᾳδίως ὑπὸ τῆς ἔξωϑεν ἐβλάπτετο ψύξεως. ὥστ᾽ 

οὐχ ὑπέμενεν ἀσκέπαστον ἔχειν τὴν κοιλίαν, ἀλλ᾽ 
ἐρίοις διὰ παντὸς καϑείλικτο, λεπτότερος δ᾽ ἦν ἐξ 
ἀρχῆς τά v' ἄλλα καὶ τὰ κατὰ τὴν γαατέρα καί μοι 1 
δοκεῖν διὰ τοῦτο ταχέως κατεψύχετο. διὰ τί δ᾽ ἀν- 

ϑρώπῳ τοῦτο τὸ μόριον ἕως πλείστου παρήκει κατὰ 
πάντων ἐχτεταμένον τῶν ἐντέρων; ἢ ὅτι καὶ αἴ πέψεις 

ἀσϑενέσταται τούτῳ καὶ τὸ δέρμα μαλακώτατόν τε καὶ 
ψιλὸν τριχῶν καὶ παντοίως εὐπαϑές; οὐ μὴν οὐδὲν 
τοῖς ἄλλοις ξῴοις κατὰ τῆς γαστρὸς ἐπίκειται μόνης, 

ἀλλὰ τοῖς μὲν μᾶλλον, τοῖς δ᾽ ἧττον ἐκτέταται κατὰ 

τῶν ἐντέρων, ὡς ἂν καὶ φύσεως αὐτῶν ξκαάτον ἔχῃ. 
εἴρηται σχεδὸν ἤδη μοι πάντα τὰ περὶ τῆς γαστρός. εἰ 

δύο ταῦτ᾽ ἔτι προστεϑείη, τίνες τε οἱ δεσμοὶ πρὸς τ 

1 verba ἐναργῶς ἔστι --- τὸ ἀποτμηϑέν exc. Orib. III 841 || 9 τι 
κατ᾽ L τῶν x. Orib. || 6 πλειόνων Ὁ πλεόνων BDL || 8—9 ὥσπερ 
x«l ἡ. ποτε LU ὥσπερ ποτὲ καὶ ἡ. B ὥσπερ δὴ x. ἡ. D || 9 ὅλον 
om. U || 18 ὑπέμεινεν D || 16 δοκεῖν L?: δοκεῖ cett. | καὶ add. 
ante "ατεψύχετο U | 15 ἐκτεταμένων DU | ἢ om. L|| 129—920 ce 
καὶ y». L*U τε om. BD || 28 αὐτῶν ἕκαστον BLU £ αὐ. D | 24 ἤδη 

uoc πάντα BLU ἅπαντα D | ἤδη μοι post γαστρὸς 9dà. Ὁ 42S τε 
BL om. DU 
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τὴν ῥάχιν αὐτῇ xul πόϑεν ἡ γένεσις τῷ ἐπιπλόω, καὶ 
γὰρ δὴ καὶ ταύτην ἐχρῆν ἐστηρίχϑαι κἀκεῖνο μὴ 
ὅϑεν | ἔτυχε ποιήσασθαι τὴν ἀρχὴν τῆς γενέσεως. εἰρ 5888 
ἄμφω δὴ ταῦτα τῷ περιτοναίῳ ϑαυμαστῶς ἡ φύσις 

5 φαίνεται χρωμένη. πρότερον δ᾽ εἰπεῖν ἀναγχαῖον, ὁποίῳ 
τινὶ τὴν οὐσίαν ὕντι τῷ περιτοναίῳ τούτῳ καὶ τίνα 
τὴν χρείαν τοῖς ξῴοις παρέχοντι δεόντως ἡ φύσις εἰς 
τὰ προειρημένα συνεχρήσατο. τὴν μὲν δὴ τοῦ σώμα- 

Tog οὐσίαν ὑμήν ἐστι τὸ περιτόναιον, χρεῖαι δ᾽ αὐτοῦ 

10 zA&(ovg τοῖς ξῴοις, μία μὲν ὡς σκεπάσματος ἁπάντων 
τῶν ὑποκειμένων μορίων κατά τε τὴν γαστέρα καὶ τὰ 
ἔντερα καὶ τὰ κάτω τῶν φρενῶν σπλάγχνα, δευτέρα δ᾽ 
ὡς διαφράγματος αὐτῶν τούτων πρὸς τοὺς ἔξωϑεν ἐπι- 

κειμένους μῦς, τρίτη δὲ πρὸς τὸ ϑᾶττον ὑπιέναι τὰ 

τό περιττώματα τῆς ξηρᾶς τροφῆς, καὶ τετάρτη πρὸς τὸ 
μὴ ῥᾳδίως πνευματοῦσϑαι τά τ᾿ ἔντερα καὶ τὴν γαστέρα, 
xal πέμπτη πρὺς τὸ πάντα τὰ κάτω τῶν φρενῶν συν- 
δεῖσθαί vt ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ ὡς ὑπὸ δέρματός τινος ἕκα- 

στον ἰδίᾳ σχέπεσϑαι. ἡ μὲν δὴ πρώτη χρεία μικρὰ 
xo δυναμένων γε δὴ φρουρεῖσϑαι καλῶς τῶν ἐντὸς τοῦ 

περιτοναίου καὶ πρὸς τῶν ἔξωϑεν || αὐτοῖς ἐπικειμένων 589 

σωμάτων" οἵ τὲ γὰρ μύες οἱ ταύτῃ μεγάλοι καὶ ἡ 
κατ᾽ αὐτοὺς πιμελὴ δαψιλὴς καὶ τὸ δέρμα παχύ. αἱ 
δὲ λοιπαὶ χρεῖαι πᾶσαι μὲν ἀξιόλογοι, τινὲς δ᾽ ἐξ 

sx» αὐτῶν καὶ πάνυ μεγάλαι καὶ εἰς μέγα διαφέρουσαι 

1 αὐτὴν L!U* zo. αὐτῇ L* |? δὴ om. L | μὴν pro μὴ U | 
4 δὲ pro Xl | 9 verba. Ja pio 

σχέπεσϑαι exc. Orib. 350—651 ef. "Thicophil. π9 ! 11 τὲ 
om. LU τῶν κατὰ B | 14 δ᾽ ὡς πρὸς BD Orib. ὡς 
om, LU 9m LU]: 11 ἅπαντα U | τῶν φρενῶν BL Str» ὍΛ VAS οἱἐ- 

ILU ἐσκεπάσϑαι D | πρώτη ys Ὦ | 90 δὴ ow. WV 
eyes ἐπικειμένων LU. éxix, αὖ. BI) 

Mt 
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τοῖς ξῴοις. ἡ μὲν οὖν ὡς διαφράγματος αὐτοῦ χρεία 
τοιάδε * πολλῶν καὶ μεγάλων μυῶν κατὰ τὸ ἐπιγάστριον 

τεταγμένων ἕνεχεν ἐκφυσήδσεως καὶ φωνῆς καὶ ἀπο- 
πατήσεως καὶ οὐρήδεως, ὡς ἑτέρωϑι δέδεικται κἀν 

τοῖς ἐφεξῆς εἰρήσεται. παρενέπιπτεν ἂν εἷς τὰς μεταξὺ 
χώρας αὐτῶν ἐνίοτε τῶν λεπτῶν ἐντέρων ἔνια καὶ 
ϑλίβοντ᾽ ἂν καὶ ϑλιβόμενα καὶ στενοχωροῦντα καὶ 
στενοχωρούμενα καὶ ὀδυνῶντα καὶ ὀδυνώμενα ταῖς τε 

κινήσεσιν ἐκείνων ἐμποδὼν ἴστατο καὶ αὐτὰ δυσχερέ- 
ότερον ἂν προὔπεμπε κάτω τὰ περιττώματα. μαϑεῖν 

δ᾽ ἔνεστιν ἐκ τῶν τρωϑέντων μὲν τὸ περιτόναιον. οὐ 

καλῶς δὲ ϑεραπευϑέντων. ὡς ἅπασιν ἐνέχονται τοῖς 

εἰρημένοις παϑήμασιν. ἀλλὰ νῦν γε περικειμένου τοῦ 

περιτοναίου τά τε τῶν κινήσεων ἀπαραπόδιστα καὶ τὰ 
τῆς ϑέσεως ἑκατέροις ἄϑλιπτα τοῖς ἐκτὸς ἐπικειμένοις υ 

290 μυσὶ καὶ τοῖς ἐντὸς ἅπασιν οὐκ ἐντέροις μόνον. ἀλλὰ 

καὶ τοῖς σπλάγχνοις. ἄλλη δὲ χρεία τοῦ περιτοναίου 

τούτου δκεπάσματος. ἀκριβῶς γὰρ ἄπασι τοῖς ἐντὸς 

περιτεταμένον, ὅθεν πὲρ καὶ τοὔνομ᾽ αὐτῷ, καὶ τοῖς 
ἄνω πέρασι τοῖς κατὰ τὸ στέρνον καὶ τὰς νόθας Ὁ 

πλευρὰς ἐς ταὐτὸν "xov ταῖς φρεσὶ λοξαῖς ὑποτετα- 

μέναις ἐπιβοηϑεῖ τι τῇ περισταλτικῇ κινήσει τῆς γα- 

στρὸς καὶ τῶν ἐντέρων, καϑ᾽ ἣν ὑπιέναι τὰ περιττώ- 
ματα τῆς τροφῆς ἐλέγομεν. οἷον γὰρ ὑπὸ δυοῖν τίνων 

^ 

1 αὐτῆς D | 4 κἀν BLU Σκαὶ ἐν D | 6 δὲ ante λεπτῶν 
inser. D | 7 à» U vs ἂν BL γε D (| 9 ἐκείνων LU ἐκεῖνον B 
om. D | 9—10 δυσχερέστατον DU || 10 προὔπεμνψε D | 11 ἕψνεστιν 
U ἔστιν BDL || 12 ἅπασιν BL!U ἅπαντες DL* || 14 ἀπαραπό- 
diva BLU ἀπαφεμπόδιστα D || 18 τούτου om. L | y&e om. Ὁ | 
320—291 ταῖς νόθαις πλευραῖς D | 91 ἐς U eig BDL || 21—23 
omorerayuévoiug B ἐπιτεταμέναις L* | 19 τῆς τὲ UL? ἃ 24 «erbe 
οἷον ydg — περιττώματα κάτω exc. Ori. VY VS 
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χειρῶν τοῦ τε περιτοναίου καὶ τῶν φρενῶν ἄνω μὲν 
ἡνωμένων, κάτω δὲ διεστηκότων, σφιγγόμενα τὰ με- 
ταξὺ ϑλέίβει τε καὶ ὠϑεῖ τὰ τῆς τροφῆς περιττώματα 
κάτω. ὡς, εἴπερ ἐκ μὲν τῶν κάτω μερῶν τὸ περιτό- 

δναάιον ἤνωτο πρός τι παραπλήσιον ἕτερον ταῖς φρεσί, 

διίστατο δ᾽ ἄνω, τὴν περισταλτικὴν ἂν οὕτω κίνησιν 
bab τῶν ἐγχαρσίων ἐκείνων ἱνῶν ὧν ἔμπροσϑεν εἶπον 
ἐπιτελουμένην οὐδὲν ἂν μᾶλλον εἰς τὰ κάτω τὴν τρο- 
φὴν ὠϑεῖν ἢ εἰς τὰ ἄνω συνέβαινεν. οὐ σμικρὸν οὖν 

10 οὐδὲ τοῦτ᾽ ἔργον τοῦ περιτοναίου χιτῶνος ἢ ὑμένος 
ἢ σκεπά σματὸος 3| ὅ τι καὶ βούλεταί τις ὀνομάξειν 291 

αὐτὺ τῶν κατατριβόντων τὸν βίον ὅλον sig τὴν περὶ 
τῶν ὀνομάτων ἔριν. οἵ μὲν γὰρ τὰ σύνϑετα μόνα 
καλύμματα χιτῶνας ὀνομάξειν ἀξιοῦσιν, οἱ δὲ τὰ παχέα, 

τὸ τινὲς δ᾽ εἰ μὴ σύνϑετά τε ἅμα καὶ παχέα τὴν φύσιν 

ὑπάρχοι, τῆς προσηγορίας οὐδέπω μεταδιδόασιν. ὡσαύ-. 
τῶς δὲ καὶ περὶ τῶν ὑμένων ἐρίξουσι. τοῖς μὲν yàp 
ἡ ἁπλότης ἀρχεῖ, τοῖς δ᾽ ἡ λεπτότης, τοῖς δ᾽ ἀμφοῖν 

δεῖσθαι δοχοῦσιν, ἵν᾽ οὕτως ὀνομάξωνται, καὶ δὲ μὴ 
xo λεπτόν τὲ ἅμα καὶ ἁπλοῦν εἴη τὸ σκέπασμα, τοῦτ᾽ 

οὐδέπω καλεῖν ἀξιοῦσιν ὑμένα. ἀλλ᾽ οἵ γε παλαιοὶ 

χιτῶνας καὶ ὑμένας καὶ μήνιγγάς ys πρὸς τούτοις 
ἅπαντα τὰ τοιαῦτα καλοῦσιν, οἷς καὶ ἡμεῖς ἑπόμενοι 
τῆς μὲν ἐν τοῖς ὀνόμασι τερϑρείας ἀποστησόμεϑα, τοῦ 

ws προχειμένου δ᾽ ἐξόμεϑα. τετάρτη γὰρ δὴ χρεία τοῦ 
περιτοναίου τούτου σκεπάσματος ἀκριβῶς περιτεταμένου 

3 θλίβεται καὶ ὠϑεῖται τὰ (τὰ alt. man.) U || 8 μᾶλλον ἂν 
ID J 16 ὑπάρχοι U ὑπάρχει DL corr. ex ὑπάρχοι | 19 ὀνομάξοντωι 

U ὀνομάζωνται L Í 20 εἴη ante καὶ ἁπλοῦν eoe. WX V 
32 xc) ante γετῶνας add. DL om. BU | τε ro 4e Ὁ ἡ $9 Ἐξὼ- 
ἀεϑα BD γὼρ δὴ U τε γὰρ L γὰρ B δὲ D 

pm E 
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καὶ σφίγγοντος ἅπαντα πρὸς τὸ μηδ᾽ ἐμπνευματώσεσιν 
ἁλίσκεσϑαι ῥᾳδίως τὰ κατὰ τὴν γαστέρα. χρήσιμος 
μὲν γὰρ εἰς τοῦτ᾽ αὐτοῖς καὶ ἡ οἰκεία δύναμις, ἦ 

292 χρώμενα, καϑάπερ δέδεικται δι᾿ ἑτέρων. ἀεὶ || τοῖς 
ἐντὸς ἑαυτῶν περιστέλλεται καὶ σφίγγει πανταχόϑεν : 
αὐτά. οὐ σμικρὰ δ᾽ οὐδ᾽ ἡ τοῦ περιτοναίου βοήϑεια 

καὶ ἡνίκ᾽ ἂν ἀρρωστότερα ταῦτα καὶ ἀδυνατώτερα 
γένηται περιστέλλεσϑαι ῥᾳδίως ἐπὶ τοῖς τυχοῦσιν ἐδέ- 
ὅμασιν, ἀτμώδους τε καὶ φυσώδους πνεύματος ὑπο- 

πίμπλαται τὰ κατὰ τὴν γαστέρα καὶ δῆλον ὡς ἀπε- 

πτεῖσϑαί τε τὴν τροφὴν ἀναγχαῖον ἐν τούτῳ καὶ 

βραδύνειν τὴν ἀνάδοσιν. ἐρρωμένων δὲ συμπάντων 
καὶ περιστελλομένων τῆς τε γαστρὺς καὶ τῶν ἐντέρων 
καὶ τοῦ περιτοναίου, καὶ εἰ πάνυ πνευματώδη τὰ ἐδηδε- 
μένα τύχοι. καὶ πέττεται καὶ ἀναδίδοται ῥᾳδίως. τὸ τι 

μὲν γάρ τι τῆς φύσης αἱ ἐρυγαὶ κενοῦσι, τὸ δέ τι 

κάτω διεξέρχεται, ὅσον δ᾽ ἀτμῶδες ἅμα καὶ χρηστόν, 
εἰς τὰς φλέβας ἀναλαμβάνεται. καὶ πρὸς ταῦϑ᾽ ἅπαντα 
χρήσιμόν ἐστι τὸ περιτόναιον. 

Cap. X. Ὅπως δὲ δὴ συνδεῖ τὲ ἅμα καὶ ἀμ- "Ὁ 
φιέννυσιν ἕκαστον ἰδίᾳ τῶν κάτω τοῦ ϑώρακος ὀργά- 
νῶν. ἑἕξῆς ἂν εἴη ῥητέον ἐνθένδε ποϑὲν ἀρξαμένους. 
ἐν μὲν τοῖς πρόσω μέρεσιν ἁπάντων αὐτῶν προτέτακται 

293 κοινῇ προέρχεται δ᾽ ἐν τεῦϑεν ἐπὶ μὲν τὰ δεξιά τε 
καὶ ἀριστερὰ κατὰ τὰς λαγόνας ἄχρι τῶν τῆς ὀσφύος 5 
σφονδύλων. ὅϑεν ἑκάστῳ τῶν ἐντέρων τε καὶ τῶν 
σπλάγχνων καὶ ταῖς ἀρτηρίαις ἁπάσαις καὶ ταῖς φλεψὶ 

8 xol post αὐτοῖς om. D | 7 post ἂν add. ys BDL om. 
U | καὶ οὐ δυνατώτερα U || 15 τύχοι BLU τύχῃ D || 16 κινοῦσι 
DU κενοῦσαι B!| 18 ταῦϑ' BU ταῦτ᾽ οὖν DE 20 δὲ δὴ BLU 
δὲ D [22 ποϑὲν] πως L|24 κοινή BDU κοινῇ L (25 τὰ ἀοι- 
στερὼ D [36 ἑκάστου D | 26—92' τῶν δϊο σπλαγγνῶν om. WV 

mm... 
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καὶ τοῖς νεύροις περιτείνεται. τὸ δ᾽ ἄνω xol κάτω 

πέρας αὐτοῦ τὸ μὲν ἄνω ταῖς φρεσὶν ὑποφύεται, τὸ δὲ 
κάτω τοῖς καλουμένοις ἥβης ὀστοῖς καὶ προσέτι τοῖς 

τῶν λαγόνων καὶ τοίνυν καὶ ἀμφιέννυται τῶν κατὰ 
5 ταῦτα τεταγμένων ὀργάνων τὸ μὲν ἄνω μέρος τῆς 

γαστρὺς καὶ τοῦ ἥπατος ὑπὸ τοῦ ταῖς φρεσὶν ὑπο- 
φύντος, τὸ δὲ κάτω τῆς τε κύστεως καὶ τῶν ἐντέρων 

ὑπὸ τοῦ τῆς ἥβης ὀστοῦ. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν ἄλλων 

ἑξῆς εἰρήσεται, τὸ δ᾽ ἀπὸ τῶν φρενῶν τῷ στόματι 

10 τῆς γαστρὸς ἔξωϑεν ἐπιφυόμενον ἑνοῦται τοῖς ἑκατέ- 

ρῶωϑεν ἀπὸ τῆς ῥάχεως ἀνιοῦσι καὶ αὕτη γενέσεως 
ἀρχὴ τῷ τρίτῳ τῆς γαστρὺς χιτῶνι τῷ πάντων ἔξωϑεν, 

ὃν δὴ σχέπασμα μέν τι καὶ πρόβλημα τῷ δευτέρῳ τῷ 
σαρχώδει περιέβαλεν ἡ φύσις, σύνδεσμον δ᾽ ἐποιήσατο 

15 τῆς γαστρὸς ὅλης πρὺς τὰ κατὰ τὴν ῥάχιν σώματα" 

καί σοι | δόξει παχὺς ὃ χιτὼν ὑπάρχειν οὗτος, καίτοι 394. 
γὲ τῶν ἄλλων ἀποφύσεων τοῦ περιτοναίου τῶν εἰς τὰ 
τῆς τροφῆς ὄργανα φερομένων λεπτῶν ἁπασῶν γεγε- 
νημένων" ἀλλ᾽ ἐπεὶ μέγα τε μόριον ἡ γαστὴρ καὶ 

so μεγίστας ἔχει διαστάσεις τὰς ἐπὶ τοῖς ἐδέσμασί ve καὶ 

πόμασιν, εὐλόγως ἰσχυρῶν καὶ δεσμῶν καὶ σκεπασμάτων 

ἐδεήϑη. 
Üap. ΧΙ. Καὶ μέν ys καὶ πρὸς τὴν τοῦ ἐπιπλόου 

γένεσιν, ὅϑεν πὲρ ὃ λόγος ὡρμήϑη, τοῦτον τὸν χιτῶνα 

3 αὐτῶν D | 8 ἮΝ καλουμένοις repet. ὑποφύεται BL || 4 καὶ 
post τοίνυν add. BU om. DL | 5 τῆς ve L| Τ ve om. B | 8 ὑπὸ 
τοῦ τοῖς τῆς Jun ὀστοῖς DL | 9 ἐφεξῆς B | 12 τρίτῳ om. U | 
τῶν πάντων BLU τῷ πάντοθεν D | 18 ὃν δὴ καὶ σκέπασμα 
χαλοῦσιν μέν τι U | 14 περιέβαλλεν BL?U | 16 δόξη U δόξαι 
L δοκεῖ D | 17 γε ndd. post καίτοι LU post τῶν B om. D | 
19 re om. B | τὸ μόριον codd., correxi | 90 διατάσεις Corn. 
21 xo) ante δεσμῶν add. LU om. BD | 23 τοῦ ow. V V 2 cw 
τοῦτον add. oj» U. 

με 



216 DlCAAHNOT 

παρεσκεύασεν ἡ φύσις. ὡς ἂν μάλιστα χρηστότατός tt 

καὶ δυσπαϑέαστατος ἔσοιτο. συντυχόντων γὰρ ἀλλήλοις 

τῶν ἀπὸ τῆς ῥάχεως ἑκατέρωϑεν ἀνιόντων μερῶν τοῦ 

περιτοναίου κατὼ τὺ χυρτότατόν τὲ καὶ ὑψηλότατον τῆς 

γαστρὸς χἀνταῦϑα μεγάλην ἀρτηρίαν τὲ xal φλέβα !: 
κατὰ τὸ μῆχος αὐτῆς ἐκτεταμένας εὑρόντων ὁ τόπος 

οὗτος ἅπας ἀρχὴ τῆς τοῦ ἐπιπλύόου γενέσεώς ἐστιν, ὡς 

ἂν ἤδη πάντ᾽ ἔχων ὧν ἐδεῖτο. καὶ γὰρ ἀρτηρία καὶ 
φλὲψ αὐτόϑι μεγάλαι καὶ δύο μοῖραι τοῦ περιτοναίου 
καὶ τὸ μέρος τῆς γαστρὸς τὸ ϑάλπεσϑαι δεόμενον. 

295 ἀποφύσασα δὲ φλέβας vs καὶ | ἀρτηρίας ἐντεῦθεν ἡ 

φύσις παμπόλλας ἀφ᾽ ἑχατέρον τῶν μεγάλων ἀγγεέων 
συναπέφυσεν αὐταῖς ἕκάτερον τῶν τοῦ περιτοναίου 

μορέων τὸ xa9' ἑαυτὸ μέρος ἀμφιεννύν τε καὶ ξυνδοῦν 
τῶν ἀγγείων ἑκάστου. τὴν δὲ μεταξὺ χώραν αὐτῶν 
δσυνυφαίνουσιν ἀλλήλαις ἐπιβαίνουσαι καϑάπερ τινὲς 
πτύχες αἱ τοῦ περιτοναίου μοῖραι. καὶ τὸ πλεῖατον 

τῆς πιμελῆς ἐνταῦϑα συνίσταται ϑάλπον τε ἅμα τὴν 

γαστέρα καὶ λιπαῖνον τοὺς ὑμένας καὶ τροφὴ τῆς ἐμ- 

φύτου ϑερμασίας ἐν ταῖς ἀσιτίαις γιγνόμενον. ἐπι- Ὁ 

κεῖσϑαι μὲν οὖν τῇ γαστρὶ καὶ οἷον ἐποχεῖσϑαι τούὐ- 

πίπλοον --- ὅϑεν περ καὶ τοὔνομα κέκτηται --- καλῶς 

εἰχε διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίας. οὐ μὴν παντάπασί 
ys τῶν ἄλλων μορίων ἀπολελυμένον αἰωρεῖσϑαε : 

ῥαδίως γὰρ ἂν ὑπεδιπλοῦτο καὶ περὶ ἑαυτὸ πολλάκις ss 

1—2 χρηστότατός τ. x. δϑυσπαϑέστατος L (sed g in ras.) 
χρηστότατόν τ. x. δυσπαϑέστατον cett. | 29 συντελούντων B 
5 ve om. BL | 6 ἐκτεταμένας BLU ἐκτεταμένης D | 11. ἀρτηρίας 
τε καὶ φλέβας U || 14 ἑαυτὸν Ὁ αὐτὸ D || 14—16 ἀμφιεννύντων 
τ. (τ. om. 1..) x. ξυνδούντων ἀγγ. LU | 16 ἔχαστον BL || 18 συν- 
ἔστατα, BLU συνιστώσαι D | 21—22 τὸ ἐπίπλοον BLU || 
28 προειρημένας 1, 



ΠΕΡῚ XPEIAX MOPISN IV, 11. 12. 211 

εἱλέττετο καὶ συνεστρέφετο καὶ πολλὰ τῶν σχέπεσϑαι 
δεομένων ἀπελίμπανεν. ὅϑεν οἷμαι πρός τὲ τὸν σπλῆνα 
συνέφυσεν αὐτὸ καὶ πρὸς τὸ πάγχρεας ὀνομαξύμενον, 
ὡσαύτως δὲ καὶ πρὸς τὴν εἰς τὸ λεπτὸν ἔντερον ἔχφυ- 

5 σιν καὶ τὸ μεσεντέριόν τὲ καὶ τὸ κῶλον καὶ τῆς γαστρὸς 
αὐτῆς πρὸς | τὰ σιμά. ἀλλ᾽ εἰ μὲν συνδεῖσϑαι μόνον 390 
ἑκάστῳ τῶν εἰρημένων ἣ φύσις ἐβουλήϑη τοὐπίπλοον. 
ἐξήρκει τὸ ὑμενῶδες αὐτοῦ κἀταφῦσαι χωρὶς τῶν ἀγ- 
γείων" ἐπεὶ δ᾽ ἕτερόν τι μεῖξον προὐνοεῖτο, τὴν διὰ τῶν 

10 ἀγγείων χοινωνίαν τοῖς εἰρημένοις ὀργάνοις προπαρε- 

σκεύασεν, ἧς τὴν χρείαν ἐξηγήσεται προϊὼν ὃ λόγος ἐν 
τῷ προσήχοντι καιρῷ. 

Cap. ΧΠ. Νυνὶ δ᾽ ἤδη καλῶς ἂν ἔχοι μεταβαίνειν 
ἐπὶ τὸ ἧπαρ εὐθύς τε κατ᾽ ἀρχὰς τοῦ λόγου τῶν ἐν 

15 ἑτέροις ἀποδεδειγμένων ὑπομνῆσαι" χρήσιμα γάρ ἐστιν 
οὐκ εἰς τὰ παρόντα μόνον, ἀλλὰ καὶ πάσῃ τῇ μελλούσῃ 

περανϑήσεσϑαι διεξόδῳ. χρῆναι γὰρ δή φαμὲν ἐν τοῖς 
συνϑέτοις vov σώματος μορίοις τοῖς ἐνέργειάν τινα πε- 
πιστευμένοις, ἃ δὴ καὶ ὄργανα καλοῦμεν, ἐπισκοπεῖσϑαί 

zo τὶ διὰ τῶν ἀνατομῶν τοιοῦτον μόριον, οἷον μηδαμόϑε 

τοῦ σώματός ἐστιν ἑτέρωθι, καὶ τοῦτο μὲν τῆς ἰδίας 

κατὰ τὸ πᾶν ὄργανον ἐνεργείας αἴτιον εἶναι νομίξειν, 
τὰ δ᾽ ἄλλα τῶν κοινῶν, οἷον καὶ νῦν ἐπὶ τοῦ ἥπατος 
ὑποκειμένου φλεβῶν ἀρχῆς | εἶναι καὶ τοῦ πρώτου τῆς 297 

1 ἐλέττετο LU εἰλέττετο B | ὃ πρὸς τὸ add. BLU om. D | 
πάνχρεας BL'U |4 δὲ om. B] 5 τε BLU γε D | 6 οὖν δεῖσθαι 
pro óv»d. DU || 7 ἐπιβουλήϑη U ἐβουᾶ. BL A D | ἐπ. 1, 
τοῦ ἐπιπλόου U τοὐπίπλοον B | 11 ὧν pro ἧς BL | ἐξηγήσεται 
post λόγος colloc. B | 13 νῦν B | 14 εὐθέως LU $60" ὅτε (sic) B. 
τῶν iv om. D | 15 roig add. ante ἑτέροις D ἢ 20 τοιοῦτο & N 

"εν D | 21 ἑτέρωϑεν D ! 94 ὑποκειμένου VV. ὑποκενμὰ- 
γῶν D ὑποκείμεθα B | ἀρχῆς L* ἀρχὴν BOW V | τοῦ à. V. 
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αἱματώσεως ὀργάνου᾽ ταῦτα yàg ἡμῖν ἐν ἑτέροις &xo- 

δέδεικται" καὶ ξητητέον, ὅ τί ποτ᾽ ἐστὶν αὐτὸ τοῦτο τὸ 

μόριον, ὃ τῶν φλεβῶν ἐστιν ἀρχὴ καὶ τῆς τοῦ αἵματος 

γενέσεως αἴτιον. οὔτε γὰρ τὰς ἀρτηρίας οὔτε τὰς φλέβας 

οὔτε τὰ νεῦρα δυνατὸν αἰτιάσασϑαι᾽ χοινὰ γὰρ ταῦτα 

τοῦ παντὸς σώματος ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸν ὑμένα τὸν ἔξωϑεν 

τῷ σπλάγχνῳ περικείμενον. ὃν ἀπὸ τοῦ περιτοναίου 

μικρῷ πρόσϑεν ἔλεγον πεφυκέναι. καὶ μὴν εἶ μὴ ταῦτα, 

λοιπὸν ἂν sim τά τε τὴν χολὴν ὑποδεχόμενα μόρια καὶ 

τὴν οἷον σάρκα τοῦ ἥπατος ἐπισκεπτέον" ἢ γὰρ τὸ ἕτε- τὸ 
ρον αὐτῶν 1 ἀμφότερα τῆς ἐξαιρέτου κατὰ τὸ πᾶν ὄρ- 

y«vov ἐνεργείας ἐστὶν αἴτια. τοὺς μὲν δὴ τὴν χολὴν 

περιέχοντας πόρους μὴ καὶ γελοῖον ἦ τὸ τῆς αἱματώσεως 

ὄργανον ὑπολαμβάνειν ἢ φλεβῶν ἀρχὴν εἶναι νομέξειν. 
ἀπό τε γὰρ τῆς ἐπὶ τῷ ἥπατι κύστεως τῆς χοληδόχου us 
καλουμένης οὗτοι πεφύκασι καὶ τὴν αὐτὴν ἐκείνῃ τοῦ 

σώματος ἐνδείκνυνται φύσιν καὶ χολὴν οὐχ αἷμα περιέ- 

χουσι x«l οὐδὲ κατὰ τὸ ἧπάρ εἰσι μόνον, ἀλλὰ καὶ 
298 ἔξω τοῦ ἥπατος, ὥσπερ ὅ τε || καϑήκων εἷς τὸ ἔντερον 

καὶ οἱ εἰς αὐτὴν τὴν κύστιν ἐμβάλλοντες οὖσαν οὐδ᾽ ὦ 
αὐτὴν δήπου μέρος τοῦ ἥπατος. ἐπὶ δέ τινῶν toov 

οὐδ᾽ ὅλως ἐστὶν ἡ κύστις, ἀλλ᾽ οἱ πόροι μόνοι τὴν χολὴν 

ἐξοχετεύουσιν ἐκ τοῦ ἥπατος εἰς τὸ λεπτὸν ἔντερον. 

ὑπολείπεται τοίνυν ἡ οἷον σὰρξ τοῦ ἥπατος, ἥπερ δὴ 
καὶ ἴδιός ἐστιν οὐσία τοῦ σπλάγχνου. τό τε πρῶτον 35 

εἶναι τῆς αἱματώσεως ὄργανον καὶ ἀρχὴ τῶν φλεβῶν. 

e 

7 τῶν σπλάγχνων L'U | 9 ἂν εἴη U ἂν £r. εἴη B ἂν ἔτι 
DL? | vs add. LU om. BD | τὴν ante χολὴν om. D | 18 μὴν U | 
17 οὐχὶ D | 22 ἡ κύστις BLU ἡ om. D | post μόνοι add. 
οἷον D | 23 post ἐξοχετεύουσιν add. καὶ D || 24 ὑπολείπεται 
scripsi: ἀπολείπεται codd. | 25 τὸ] τῷ D | 26 ἀρχὴ L* ἀρχὴν 

cett. 
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καὶ μέντοι καὶ σαφῶς εἴ τις αὐτῆς κατασκέψαιτο τὴν 

φύσιν, ἐγγυτάτω φανεῖται τοῦ αἵματος. εἰ γὰρ νοήσαις 

ὑπὸ ϑερμότητος ἐξατμιξόμενον αἷμα καὶ παχυνόμενον, 
οὐδὲν ἄλλ᾽ εὑρήσεις γιγνόμενον ἢ τὴν τοῦ ἥπατος σάρκα. 

5 καὶ μὲν δὴ καὶ μαρτυρεῖται πρὸς τοῦ φαινομένου τοῦτο 
πολλάκις ἡμῖν ἐν ἑτέροις ἀποδεδειγμένον. ὡς ἕχαστον 
τῶν ἀλλοιούντων μορίων τὴν τροφὴν οἷον σχοπόν τιν᾽ 

ἔχει καὶ τέλος ἑαυτῷ συνεξομοιῶσαι τὸ ἀλλοιούμενον. 

εἰ δὲ νοήσαις τὸν ἐκ τῆς κοιλίας ἀναλαμβανόμενον χυλὸν 

10 ἀλλοιούμενον ὑπὸ τῆς σαρκὸς τοῦ ἥπατος καὶ κατὰ βραχὺ 
μεϑιστάϊμενον εἰς τὴν ἐκείνης φύσιν, παχύτερος ἑαυτοῦ 299 
καὶ ἐρυϑρότερος ἐξ ἀνάγκης ἔσται πρὶν ὁμοιωϑῆναι 
τελέως ἐχείνῃ. δέδεικται γὰρ καὶ τοῦϑ᾽ ὁμοίως, ὡς οὐκ 
ἐνδέχεται τὰς ἐναντίας 3| ὅλως τὰς πολὺ διαφερούσας 

35 ποιότητας δέξασθαί τι μὴ διὰ τῶν ἐν τῷ μεταξὺ πρό- 
τέρον ὁδοιπορῆσαν. ὥστ᾽ εἴπερ τέλος μέν ἐστι τῇ σαρκὶ 
τοῦ ἥπατος ὁμοιῶσαι τὴν τροφὴν ἑαυτῇ. τοῦτο δ᾽ ἀϑρύως 
οὐχ ἐνδέχεται γενέσϑαι, τὸ μέσον ἀμφοῖν ἔσται τὸ αἷμα, 

τοσούτῳ τῆς σαρκὺς τοῦ ἥπατος ἀπολειπόμενον, ὕσῳ 

30 πλεονεχτεῖ τοῦ κατὰ τὴν γαστέρα πεπεμμένου qvÀov. 
περὶ μὲν δὴ τούτων ἐπὶ πλέον ἐν ἑτέροις ἀποδέδεικται, 

wvvl δ᾽ ἀρκεῖ καὶ τὰ τοσαῦτα πρός ys τὴν περὶ τῆς 
χρείας τῶν μορίων διδασκαλίαν. ἡ μὲν γὰρ σὰρξ τοῦ 

1 κατεσχέψατο U κατασκέψοιτο BL | 3 ἐγγυτάτην φανεῖ- 
E B la ψοήσαις U ἐννοήσαις L ἐννοήσεις D; in B vocabula εἰ 

ήσαις omissa sunt exiguo spatio intermisso | 5 τοῦτο 
567 τὸ DU!| 9 δὲ νοήσαις m δὲ νοήσεις B δ᾽ ἐννοήσεις D | 
zur L!U | 11 ἐκείνης BLU ἐκείνου D || 12 post. ὁμοιωϑῆναι, 
add. ye BL | 18 post τοῦθ᾽ ndd. ὁμοίως U om. DDL | 15 ἐν 
τῷ om. DL | 16 Daoeaq ides Ὁ | 19 τοσοῦτον U | ro? ἧπα- 
τὸς om. D | ὅσον BU || 20 πεμπομένου L'U (oko τὴ "puse 
Bh DIA] 5 v verba ἡ μὲν γὰρ σὰρξ — αἱ φλέβες πεφύνκιονν wx 

L —-— 
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ἥπατος, αὐτὺ δὴ τὸ ἴδιον αὐτοῦ σῶμα, τὸ πρῶτον τῆς 

αἱματώσεως ὄργανόν ἐστι. διὸ καὶ ταῖς εἰς τὴν γα- 

στέρα καὶ σύμπαντα τὰ ἔντερα χαϑηκούσαις φλεψὶ 

ὑπάρχει δύναμίς τις αἵματος ποιητική, καϑ᾿ ἣν καὶ 
πρὶν εἰς ἧπαρ ἀφικέσϑαι τὸν ἐκ τῶν σιτίων ἀναδιδό- : 
μενον χυμὺν αἱματοῦν αὐτὸν αἱ φλέβες πεφύκασιν, 

800 οἱ δ᾽ ἀπὸ τῆς χολη δόχου κύστεως πόροι δῆλον ὡς τοῦ 

διακρένεσϑαι τὴν χολὴν ἕνεκα γεγόνασιν" ὁ δ᾽ ξἔξωϑεκ 
ὑμὴν οἷον δέρμα τι τοῦ ἥπατός ἐστιν" τὸ δ᾽ slg αὐτὸν 

ἐωφυόμενον νεῦρον, ἵνα μὴ παντάπασιν ἀναίσθητον ἢ τὸ n 

σπλάγχνον, ὥσπερ γε xai ἡ ἀρτηρία τοῦ φυλάττεσϑαι 

τὴν συμμετρίαν αὐτῷ τῆς ἐμφύτου ϑερμότητος, ὡς ἐμ 

τῷ Περὶ χρείας σφυγμῶν ἀποδέδεικται γράμματι. 

Cap. XIII. 24o' οὖν ἤδη πάντα τὰ μόρια τοῦ ἥπα- 
tog διεληλύϑαμεν ἢ λείπεταί τι δεύμενον ἐξηγήσεως: μό- 

ριον μὲν οὐδὲν ἔτι λείπεται᾽ τὰ γὰρ σύμπαντα ταῦτ᾽ 
ἐστὶν, ὅσα περ εἴρηται, φλέβες καὶ ἀρτηρίαι καὶ νεῦρα 
x«l ἡ ἴδιος οὐσία τοῦ ἥπατος καὶ τὰ τῆς χολῆς ἀγγεῖα 

καὶ ὁ ἐπὶ τούτοις ἅπασι χιτών᾽ ὑπολείπεται δὲ περί 

τε ϑέσεως αὐτῶν εἰπεῖν καὶ ἀριϑμοῦ καὶ μεγέϑους καὶ τὰ 
πλοκῆς καὶ διαπλάσεως καὶ ξυμφύσεως καὶ τῆς πρὸς 

ἄλληλα κοινωνίας ἁπάσης. οὕτω γὰρ ἂν ἐναργῶς ἡ 

τέχνη δειχϑείη τῆς φύσεως. εἰ μὴ τὰς οὐσίας μόνον τῶν 

μορίων ἕνεκά του φαίνοιτο κατασκευάξειν, ἀλλὰ καὶ τὰ 

801 συμβεβηκότα πάντ᾽ αὐταῖς ὁμοίως. | εὐθὺς γὰρ εἰ μὴ μά- ss 

ἂν. 

1 post ἰδιον add. ἐστιν LU Orib. om. BD | 2 post ὄργα- 
vov &dd. ἐστι BD om. LU Orib. ! post ἐστε &dd. xol ἀρχὴ τῶν 
φλεβῶν ch|| 5 σιμῶν pro σιτίων B | 6 γυμὸν B'L' χυλὸν B*L*? ἢ 
9 αὐτὸν U αὐτὸ BDL | 10 ἦν U | 11 ἡ ἀρτηρία U ἀρτηρία 
BDL | 14 μέρη pro μόρια B || 19 ἀπολείπεται D || 22 ἁπάσης LU 
ξυμπάσης BD | &» om. DU | 23 μόνας BLU || 24 ἕνεκά vou] 
évexdaorov B ἑκάστου D || 26 αὐταῖς πάντ᾽ (sic) ὁμοίως B do&v 
recreate 0. D πάντα αὐταῖς ὁμοίως 
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Sois, τί δή ποτὲ μίαν οὐκ εἰργάσατο μεγάλην xoiMav 

ἐν τῷ ἥπατι τοιαύτην οἵας πὲρ ἐν τῇ καρδίᾳ τὰς δύο, 
ϑαυμαστήν τινα πρόνοιαν ἀγνοήσεις αὐτῆς. οὕτω δὲ καὶ 

διὰ τί μὲν εἰς τὸν χιτῶνα τοῦ ἥπατος ἐνέφυ τὸ νεῦρον. 
5 εἴσω δ᾽ οὐκέτι προῆλϑεν ἐναργῶς. ἡ δ᾽ ἀρτηρία συγκα- 
τασχίξεται σαφῶς ταῖς φλεψὶν ἄχρι παντός, καὶ διὰ τί 

κατὰ μὲν τὰ σιμὰ μέρη τοῦ ἥπατος αἱ πρὸς τὰς πύλας 

αὐτοῦ συνεχεῖς φλέβες ἅμα ταῖς ἀρτηρίαις ἐτάχϑησαν 

ἁπασῶν πρῶται, δεύτεροι δ᾽ ἐπ᾽ αὐταῖς οἱ χοληδόχοι 
τὸ πόροι καὶ πασῶν ὕσταται χατὰ τὰ χυρτὰ τοῦ ἥπατος 

αἵ τῇ κοίλῃ συνεχεῖς φλέβες, καὶ διὰ τί μὲν μικρὰ παν- 
τάπασιν ἡ ἀρτηρία, μικρότερον δ᾽ αὐτῆς ἐστι τὸ νεῦρον, 

μείξους δ᾽ ἀμφοῖν οἵ χοληδόχοι πόροι καὶ μέγισται πα- 
σῶν αἱ φλέβες, καὶ διὰ τί ταῖς ἐν τοῖς σιμοῖς φλεψὶν 

15 αἰ ἐν τοῖς κυρτοῖς οὐ συνάπτονται, καὶ διὰ τί λεπτόταται 
τοῖς χιτῶσιν αἱ κατὰ τὸ ἧπαρ πᾶσαι φλέβες εἰσί, καὶ 

διὰ τί ταῖς φρεσὶ συνέφυ τὸ ἥπαρ. καὶ διὰ τί κατὰ τὴν 
κοίλην φλέβα καὶ περὶ τῆς || πρὸς τὰ παρακείμενα πάντα 302 
κοινωνίας αὐτοῦ, ταῦτ᾽ εἰ μὴ μάϑοις σύμπαντα, ἐγὼ μὲν 

30 οὐχ ἂν γιγνώσκειν σέ τι χρηστὸν. εἴποιμι περὶ χρείας μο- 
iov, ἀλλ᾿ ἄμεινον εἶναί σοι μηδ᾽ ἦφϑαι τὴν ἀρχὴν ἢ ἐλλι- 
πῶς μετακεχειρίσϑαι τὸν λύγον ὁμοίως τοῖς πολλοῖς, ὧν 
τοῖς μὲν ἀπέχρησεν ὑπὲρ ἑκάστου μορίου τῆς γενέσεως 
εἰπεῖν μόνης, οὐκέτι δὲ καὶ ϑέσιν αὐτοῦ καὶ μέγεϑος καὶ 

as πλοκὴν καὶ διάπλασιν καὶ τἄλλ᾽ ὅσα τοιαῦτα διασκέψα- 

ταύτην D | 7 σιμὰ τ. ἥπ. μέρη Ὁ | αἱ πρὸς] αἱ om. D | 
8 vprcn om. D| 10 ei ante κατὰ add. BDL om. U | 11 αἱ 
τῇ! U | μικρὰ μὲν 1, | μικρὰ παντάπασιν BU π. μικρὰ D | 
14 ante καὶ add. ὠλλὰ BD L om. U | 16 πᾶσαι BLU ἅπασαι D | 
ngeceivee D | 18 περὶ om. B | ἅπαντα B | 9 obw. WS 

" DL χρηστόν ri δὲ γινώσκειν B. γιγν. ἔτι qgm, Ὁ ἃ ἘΣ wee 
“εχειρίσθαι ΒΙ, μετακεχειρεῖσϑαι U Meere U 

E m 
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σϑαι, toig δ᾽ οὐδὲ περὶ τούτων ἁπάντων εἰπεῖν ἐπῆλϑε, 
καὶ ἕνιοί y' αὐτῶν τὰ μείζω τε καὶ πλείω παρέλιπον. 

καίτοι ϑαυμάξειν ἀμφοτέρων δίκαιον. εἰ μὲν γὰρ ἄμεινον 

ἐπίστασϑαι τὰς χρείας τῶν μορίων, οὐκ οἶδ᾽ ὅπως οὐ, 
ἁπάντων ἄμεινον" εἰ δὲ περίεργόν vs καὶ μάταιον, οὐκ 
οἶδ᾽ αὖ πάλιν, ὅπως οὐχὶ καὶ τῶν ὀλίγων τις ἐκ περιτ- 
τοῦ μνημονεύσει. ῥᾷστον γὰρ εἰπεῖν, ὡς νῦν δὴ λέλεκται, 
τὰς μὲν ἐν τοῖς σιμοῖς τοῦ ἥπατος φλέβας ἀναφέρειν 
ἐκ τῶν κατὰ τὴν γαστέρα μορίων τὴν τροφήν, τὰς δ᾽ ἐν 

808 τοῖς κυρτοῖς μεταλαμβάνειν, τοὺς | δ᾽ ἀπὸ τῆς κύστεως v 

πόρους ἐκκαϑαίρειν τὸ περίττωμα, τὸ δὲ νεῦρον αἴσϑη- 

σιν χορηγεῖν, τὰς δ᾽ ἀρτηρίας τὴν συμμετρίαν τῷ παντὶ 

σπλάγχνῳ φυλάττειν τῆς ἐμφύτου ᾿ϑερβμασίας, τὸν δὲ 
χιτῶνα σκέπασμα καὶ ἀμφίεσμα περιβεβλῆσϑαι καὶ αὐτὸ 
δὴ τοῦτο χιτῶνα, τὴν δὲ σάρκα τοῦ ἥπατος ἀρχὴν εἶναι τ 
τῶν φλεβῶν καὶ τὸ πρῶτον τῆς αἱματώσεως ὄργανον. 

ἀλλ᾽ εἰ μὴ προστεϑείη τῶν ἄλλων ἕχαστον, ἃ δὴ νῦν 
προὔτεινα, πλέον ἂν ἀγνοοῖτο τῆς χρείας τῶν ἐν ἥπατι 

μορίων ἢ γιγνώσκοιτο. τί δή ποτε γάρ, ἵν᾽ ἀπὸ τοῦ 

πρώτου τῶν προβληϑέντων ἀρξώμεϑα, τὰς πολλὰς φλέ- Ὁ 

βας ἐκείνας τὰς ἐκ τῆς κοιλίας τε καὶ τῶν ἐντέρων 

ἁπάντων ἀναφερούσας τὴν τροφὴν εἰς τὸ ἧπαρ ἑνώσασα 

κατὰ τὰς πύλας ἡ φύσις αὖϑις εἰς παμπόλλας κατέτε- 

μεν; ἥνωσε μὲν γὰρ αὐτὰς ὡς μιᾶς δεομένη, διέσχισε 
δ᾽ εὐθὺς ὡς μάτην ἑνώσασα. ἐνὸν αὐτῇ μίαν ἐργασα- ss 

1 οὐδὲ LU οὐδὲν B οὐ D| 2 γ᾽ om. D | τὰ πλείω L | παρέ- 
λειπον Ὁ | 6 οἷδα δ᾽ αὖ DL! | vàv ὀλίγων) τὸ ὀλίγων D | 
1 μνημονεύσει LU μνημονεῦσαι Β μνημονεύσειεν D | καὶ ante 
νῦν add. D | νῦν ἤδη B δὴ ro» L | 11—12 αἰσθήσεως zoonyóv D | 
15 τὴν ante ἀρχὴν add. BD om. LU | 17 νῦν δὴ B | 19 supra 

σοῦ add. U* του, ut efficeretur τούτου | 24 ἔσχισε D αὶ 26 ἐνὸν 
74e D | αὐτὴν U 
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μένῃ μεγάλην ἐν τῷ σπλάγχνῳ κοιλίαν αἱματικὴν ἐμφῦ- 
σαι ταύτῃ, κάτωϑεν μὲν τὴν ἀναφέρουσαν τὸ αἷμα φλέβα 

τὴν ἐκ τῶν πυλῶν, ἄνωϑεν δὲ τὴν διαδεξομένην τε καὶ 
παντὶ τῷ | σώματι διακομιοῦσαν. τὰ μὲν οὖν ὑπ᾿ 'Ega- 804 

5 σιστράτου λεγόμενα διακρίσεως ἕνεκα τῆς ξανϑῆς χολῆς 
ἐνδείκνυται τὴν σχίσιν τῶν ἐν ἥπατι φλεβῶν γεγονέναι. 

φανείη δ᾽ ἄν, εἴ τις ἀκριβέστερον αὐτὰ διασκοποῖτο, 

καχῶς εἰρημένα, δυναμένης ys τῆς φύσεως καὶ χωρὶς 
τοσαύτης τε καὶ τοιαύτης πλοκῆς διαχρίνειν τὰ περιττώ- 

10 ματα, χαϑότι σαφῶς ἐπὶ τῶν νεφρῶν ἐνεδείξατο. πάμ- 

πολλοι γοῦν τῶν κωϑωνιξομένων ἀμφορέας ὅλους ἐκπί- 

vovreg ἀνάλογόν τὲ τῷ πλήϑει τοῦ πόματος οὐροῦντες 
οὐκ ἐμποδίξονται περὶ τὴν διάχρισιν, ἀλλ᾽ ἑτοιμότατα 
καὶ ῥᾷστα τὸ παραγενόμενον εἰς τὴν κοίλην αἷμα κα- 

15 ϑαίρεται πρὸς τῶν νεφρῶν ἅπαν οὐδὲ ψαυόντων τῆς 
φλεβός. καὶ ϑαυμάξειν ἄξιον ᾿Ἐρασιστράτου, πῶς μὲν 
ἡ ξανϑὴ χολὴ διακρίνεται τοῦ αἵματος. ἐπὶ πλεῖστον 

ἡμῖν διαλεχϑέντος, ὅπως δὲ τὸ οὖρον, οὐδ᾽ ὅλως ἐπισκε- 
Ψαμένου. ἐχρῆν γὰρ ἢ περὶ μηδετέρου μηδὲν εἰπεῖν ἢ 

30 ἀμφοτέρων ὁμοίως μνημονεῦσαι. ἀλλὰ καὶ περὶ τούτων 

καὶ τῶν ἄλλων ἁπασῶν δυνάμεων τῶν φυσικῶν ἰδίᾳ 

γέγραπται | καὶ δέδεικται τῶν μορίων ἑκάστῳ τοῦ σώ- 305 
μᾶτος ἑλχτικὴ ποιότητος οἰκείας ὑπάρχειν δύναμις, καὶ 

οὕτω μὲν οἱ χοληδόχοι πόροι τὴν χολήν, οὕτω δὲ καὶ 
35 οὗ νεφροὶ τὸ οὖρον ἐπισπῶνται. οὔχουν διακρίσεως 

ἕνεχεν ἡ φύσις ἐποίησε τὴν τοσαύτην πλοχὴν τῶν κατὰ 

αἴματι D | ἃ δὲ] τε U | καὶ m. U | 4 διακομίσου- 
5156 ἕνεκα] 2 ΒΙ 1 6 τῷ ante ἥπατι add. B | 

"irot U | διανμοποίη τὰ U Morton D | 8 je δὴ BL 
3 τὲ om. d 114 μεν τρϑΣ BL | 15 οὐδὲν Ὃ 3$ ὅπως 
LU mdr SD p 2i δυνάμεων ἁπασῶν BU (3A Mom. VN 

295 ἐπισπᾶσθαι 
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τὸ ἧπαρ ἀγγείων, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοῦ χρονίξζουσαν ἐν τῷ 
σπλάγχνῳ τὴν τροφὴν αἱματοῦσϑαι τελέως. εἰ γὰρ ὡς 

ἐπὶ τῆς καρδίας μίαν εἰργάσατο μεγάλην κοιλίαν οἷον 

δεξαμενήν τινα κἄπειτ᾽ εἰς αὐτὴν διὰ μιᾶς μὲν φλεβὺς 
εἰσῆγε τὸ αἷμα. δι᾽ ἑτέρας δ᾽ ἐξῆγεν, οὐδ᾽ ἂν ἀκχαρῆ υ 
χρόνον κατὰ τὸ ἧπαρ παρέμενεν ὃ ἐκ τῆς γαστρὸς 
ἀναφερόμενος χυμός, ἀλλὰ διεξήρχετ᾽ ἂν ἑτοίμως δι᾽ 
ὅλου τοῦ δπλάγχνου τῇ τῆς ἀναδόδσεως ῥύμῃ φερόμενος. 

ἕνεκα δὴ τοῦ μένειν ἐπὶ πλέον καὶ ἀλλοιοῦσϑαι τελέως 

τὴν τροφὴν αἱ τῶν διεξόδων στενότητες ἐγένοντο, ὥσπερ v 
ἐπὶ μὲν τῆς γαστρὸς ὁ πυλωρός. ἐπὶ δὲ τῶν ἐντέρων 
αἴ ἕλικες. οὕτω δὲ καὶ αἱ πρὸ τῶν ὄρχεων ἑλιττόμε- 
ναι πολυειδῶς ἀρτηρίαι ve καὶ φλέβες ἐγένοντο καὶ τὸ 

κατὰ τὴν κεφαλὴν ὑπὸ τῇ σκληρᾷ μήνιγγι πλέγμα τῶν 

806 ἀρτηριῶν, τὸ δικτυοειδὲς || ὀνομαξόμενον. ἔνθα γὰρ ἂν s 
ἐπὶ πλέον ἡ φύσις ἐθέλῃ μένειν τὰς ὕλας. ἐνταῦϑα 
δύσπορον αὐταῖς ἀπεργάξεται τὸ πρόσω. γενομένης δὲ 

μιᾶς μεγάλης κοιλίας οὔτ᾽ ἐπὶ πλέον ἂν ἔμενεν ἐν τῷ 
ἥπατι τὸ αἷμα καὶ μέρος ἐλάχιστον αὐτοῦ τῆς σαρκὸς 

ἔψαυεν ἂν τοῦ σπλάγχνου. ὥστε καὶ κατὰ τοῦτο χεί- τ0 

ρονα γενέσϑαι τὴν αἰμάτωσιν. εἰ γὰρ δὴ τὸ ἴδιον 

σῶμα τοῦ ἥπατος τὸ πρῶτόν ἐστι τῆς αἱματώσεως Óp- 
γανον, ἡ μᾶλλον ὁμιλήσασα τούτῳ τροφὴ ϑθᾶττόν τε καὶ 
βέλτιον ἔμελλε δέξασϑαι τὸ εἶδος τοῦ αἵματος. ταῦτ᾽ ἄρα 

καὶ αὐτὰς τὰς φλέβας τὰς κατὰ τὸ ἧπαρ ἁπασῶν lOyvo- ss 

2 τελείως B || ὅ oie ] οὐκ D || 6 παρέμενεν BLU ἔμεινεν D | 
7 χυλός BL? || 9 δὴ δὲ BD | 9—10 ἀλλοιοῦσϑαι τὴν cQ. 
τελέως DL || 12 πρὸ U? ἐπὶ U!| 18 τε add. BU om. DL || 16 ἡ 
φύσις £9. μένειν BLU £9. μ. ἡ φ. D | 18 ἂν om. U | ἐν add. 
BLU om. D | 20 ἔψαυσεν D| 21 γενέσθαι Ὁ γίνεσθαι BDL | 
24 ἤμελλε Β τοῦ ὕπατος D | 80 αἵματος voctewlo ἀεὶ & 
usque ad ὅπαντα ul» οὖν ἤδη καλῶς (Cwp. XV) 
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τάτας τῶν xci" ὅλον τὺ σῶμα φλεβῶν ἐδημιούργησεν. 

ἐκείνας μὲν γάρ, ὡς ἂν μήτε γειτνιώσας τῇ τῆς αἱματώ- 

σεως ἐρχὴ καὶ δυσπαϑείας δεομένας εὐλύγως ἰσχυρὰς 

ἀπειργάσατο καὶ τούτου τεχμήριον οὐ σμικρότατόν ἐστι 
5 τὸ τὰς μὲν μᾶλλον τὰς δ᾽ ἧττον γενέσϑαι παχείας, ἀνά- 
λογον τῇ χρείᾳ τῆς δυσπαϑείας, ὡς προϊόντος τοῦ λόγου 

δειχϑήσεται, τὰς δὲ κατὰ τὸ ἧπαρ ἰσχνοτάτας, ὡς ἂν 
μήτε παϑεῖν τι κινδυνευούσας | — ἡδρασμέναι γὰρ ἀκρι- 801 
βῶς εἶσιν ἐν τῷ σπλάγχνῳ — καὶ κάλλιον ἂν οὕτω τὴν 

10 αἱμάτωσιν ἐργαξομένας. ὅτι δὲ βέλτιον ἦν ἐπὶ ταῖς ἀνα- 

φερούσαις τὴν ἐκ τῆς κοιλίας τροφὴν φλεψὶ προτέρους 
τῶν διαδεξομένων φλεβῶν τοὺς ἕλκοντας τὴν ξανϑὴν 
χολὴν τετάχϑαι πόρους, ἐμοὶ μὲν καὶ τοῦτο πρόδηλον 
εἶναι δοκεῖ. κεκαϑαρμένον γὰρ καλῶς ἤδη τὸ αἷμα τῇ 

xs τῶν ἀγγείων τούτων ἐπικαίρῳ ϑέσει διαδέχοιτ᾽ ἂν ἡ 
κοίλη φλέψ. διὰ ταῦτα δὲ καὶ τὴν τῶν ἀρτηριῶν ϑέσιν 
ἐπαινεῖν χρή. οὐ γὰρ μέσας αὐτὰς ἔταξε τῶν τ᾽ ἄνωϑεν 
καὶ τῶν κάτωϑεν φλεβῶν, ἵνα μὴ ἀμφοτέρας ὁμοίως 

διαψύχωσιν, ἀλλὰ ταῖς ἐν τοῖς σιμοῖς ὑπέτεινε μόναις 

30 ἐπισταμένη τοῖς κυρτοῖς τοῦ ἥπατος ἐνδελεχῆ κίνησιν 
ὑπάρχουσαν ἐκ τῆς τῶν φρενῶν γειτνιάσεως. εὐλόγως δὲ 
καὶ σμικραὶ πάνυ γεγόνασιν, ὡς ἂν εἰς ἔμψυξιν μόνον 
ὑπηρετοῦσαι τῷ σιμῷ τοῦ σπλάγχνου, μήτε δ᾽ αἷμα 
δεόμεναι μεταλαμβάνειν --- οὐδέπω γὰρ ἀποτέϑειται τὰ 

35 περιττώματα --- μήτε τὸ ξωτικὸν πνεῦμα πολὺ παρέχειν 
τῷ ἥπατι καϑάπερ ἄλλοις τισὶν ὀργάνοις, ἀλλ᾽ οὐδὲ 

30 ἀργεξομέναν Τὰ ἐογασαβόσαρ aat ἐφγαφομένας Ὅσοι 
15 διαδεξομένων scripsi: διαδεξαμένων codd. ἢ 14 εἶναι ϑοκεῖ L 
ὃ. Sy] D Lm eei ] 16 δὲ v D es ΕἾ AS ER 
om. D J 19 rdg pro ταῖς U | 29 σμεκραὶ Ὁ axe 33 vine 
wh | ula LU αίματος D 84 αβεῖν Ὁ | ἀτοοτύδεταν Ὃ 

Garsyvs ed; Holmreich 1. as 
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808 τρέφειν αὐτοῦ τὴν σάρκα λεπτῇ καὶ | ἀτμώδει τροφῇ. 
δειχϑήσεται δὲ καὶ περὶ τούτου σαφέστερον ἐφεξῆς. ἐλα- 
χίστου δὲ νεύρου τᾷ ἥπατι μετέδωκεν ἡ φύσις, ὡς ἂν 
μήτ᾽ εἰς κίνησίν τινα τῷ ξῴῳ μήτ᾽ εἷς αἴσϑησιν αὐτὸ 
παρασκευάζουσα. τοιαύτης γάρ ἐστιν ἀρχὴ δυνάμεως καὶ 

τοιαύτας ἐνεργείας αὐτό τε καὶ αἱ ἀπ᾽ αὐτοῦ φλέβες 
ἐπιστεύϑησαν, οἷαι κἀν τοῖς φυτοῖς εἶσι. δέδεικται δὲ καὶ 
περὶ τούτων ἐπὶ πλέον ἑτέρωϑι καὶ χρὴ μεμνῆσϑαι τῶν 
κατ᾽ ἀρχὰς εὐθὺς εἰρημένων τε καὶ ἀποδεδειγμένων, ὡς 
οὔτ᾽ ἐνδέχεται καλῶς εὑρεῖν χρείαν οὐδεμίαν οὐδενὸς 

μορίου πρὶν τοῦ παντὸς ὀργάνου γνῶναι τὴν ἐνέργειαν 
οὔτ᾽ ἐροῦμέν τι νῦν εἰς ἀπόδειξιν ἐνεργείας οὐδεμιᾶς, 
ἀλλὰ τῶν ἀποδεδειγμένων μόνον ἀναμνήσαντες οὕτως 

ἑκάστοτε τὸν περὶ τῶν χρειῶν λόγον͵ αὐτοῖς ὑποτάξο- 
μεν. οὔκουν ἔτ᾽ ἀπορήσεις περὶ τῆς τοῦ νεύρου σμικρό- 1 

τητος, εἰ μνημονεύοις τῶν ἀποδεδειγμένων, ἀλλὰ μᾶλλον 

ἴσως ζητήσεις, ἕνεκα τίνος ὅλως μετέδωκεν ἡ φύσις τῷ 
ἥπατι τοῦ σμικροῦ τούτου νεύρου. ὅσον γὰρ ἐπὶ τᾷ τῆς 

809 ϑρεπτικῆς ψυχῆς ἀρχὴν εἶναι τὸ || σπλάγχνον, οἵα κἀν 
τοῖς φυτοῖς ἐστιν, οὐδ᾽ ὅλως φαίνεται νεὐρουϊδεόμενον. ᾿ 
εἴτε δὲ φύσιν εἴτε ϑρεπτικὴν ψυχὴν ὀνομάξειν χρή, πα- 
θίημι ξητεῖν τοῖς ἐν ὀνόμασι μόνον δεινοῖς καὶ κατατρί- 

βουσιν ὅλον εἰς τοῦτο τὸν ἑαυτῶν βίον, ὥσπερ οὐ χρη- 

σιμώτερα πάμπολλα ξητεῖν ἔχοντες ἢ οὐχ ἱκανῶς τοῦ 
πράγματος δι᾽ ἑκατέρας δηλουμένου τῆς λέξεως. ἀλλὰ ss 

2 δειχϑήσεται Ὁ λεχϑήσεται DL | 8 τῷ ἥπατι μετέδωκεν ἡ 
g. LU μετ. ἡ φ. τ. . D|| 4 τοῦ ξώου Ὁ | 4—5 αὐτὸ παρασκευά- 
ἕουσα LU ἀποπαρασκευάξουσα “ 1 γὰρ καὶ pro δὲ καὶ U? in 
ras. | 10 οὔτ᾽ οὐκ U | 12 οὔτ᾽ οὔτ᾽ ὡς U || 14 τῶν pro τὸν U 
αὐτοῖς λόγον LU || 16 μνημονεύεις D | περὶ τῶν L || 19 ψυχῆς L 
φύσεως D post ψυχῆς add. 8. 1l. ἢ φύσεως L' (24 &d παμπολλα 

in margine adscriptum est πάμπαντα Ὁ V3, or. D V olg, is V. 
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τοῦτο uiv ἐν ὅλῳ χρὴ φυλάττειν τῷ λόγῳ τῆς Πλατω-. 
νικῆς παραινέσεως ἀεὶ μεμνημένους, ὡς ἐὰν παραμελῶ- 
μὲν ὀνομάτων, πλουσιώτεροι φρονήσεως εἷς τὸ γῆρας 
ἀφιξόμεϑα. τὸ δ᾽ ἧπαρ ὅτι μὲν ἀρχὴ τῆς τοιαύτης ἐστὶ 

5 δυνάμεως, οἵα καὶ τὰ φυτὰ διοικεῖ, δέδεικται δι᾿ ἑτέρων, 

ἀλλὰ καὶ ὡς συνῆφϑαι ἐχρὴν αὐτὸ ταῖς ἄλλαις δύο καὶ 
μὴ παντάπασιν ἀπεσχίσϑαι, καϑάπερ οὐδ᾽ ἀλλήλων ἐκεῖ- 
ναι. τὸ μὲν γὰρ οἷόν τι ϑρέμμα ἄγριόν ἐστιν, ὥς φησιν 
ὃ Πλάτων, τρέφειν δὲ ξυνημμένον ἀναγκαῖον, εἴπερ ποτέ 

10 τι μέλλοι τὸ ϑνητὸν ἔσεσθαι γένος᾽ τὸ δὲ λογιξόμενον. 
ὄντως ἐστὶν ἄνϑρωπος, ἐν ἐγκεφάλῳ καϑιδρυμένον $z1- 
θέτην τέ τινα καὶ βοηϑὸν ἔχον τὸν ϑυ μὸν ἐπίκουρον 810 
ἑαυτῷ κατὰ τοῦδε τοῦ ϑρέμματος. ὅϑεν αὐτὰ διὰ τῶν 
ἀποφύσεων ὁ δημιουργὸς ἡμῶν συνάψας ἐπαΐειν ἀλλή- 

16 λῶν ἐτεχνήσατο. ἀλλ᾽ οὗτοι μὲν μείζονές τε καὶ ϑειότεροι 
λόγοι x&v τοῖς Περὶ τῶν Ἱπποκράτους ve καὶ Πλάτωνος 

δογμάτων ἐπὶ πλέον αὐτοὺς διέξιμεν" εἰς δὲ τὰ παρόντα 

κἂν εἰ οὕτω λέγοις, ὡς ὀλίγῳ πρόσϑεν εἶπον, ἵνα μὲν 
ἡ συμμετρία τῆς ϑερμασίας φυλάττοιτο τῷ σπλάγχνῳ, 

30 τὰς ἀρτηρίας ἀπὸ καρδίας εἰς αὐτὸ παραγενέσϑαι, τοῦ 
δὲ μὴ παντάπασιν ἀναίσθητον εἶναι τὸ νεῦρον ἐμφῦναι 
τῷ περιέχοντι χιτῶνι, πιϑανώτερός τ᾽ ἂν εἴης καὶ σα- 

φέστερος τοῖς πολλοῖς. εἰ γὰρ μήτε φλεγμονῆς ἐμέλλησεν 
αὐτὸ μήτ᾽ ἐμπυήματος μήτ᾽ ἄλλου τινὸς πάϑους ἕξειν 

1 cf. Plat. Politic. p. i E|? MUN ul pH 
L|4 ἀφιξώμεϑα U | 8 ὡς 9 im. 

p.10 E ]|9—10 εἴπερ ποτέ τι μέλλοι LU εἴπερ τι μέλλει ποτὲ Ὁ | 
10 τὸ ante ϑνητὸν om. codd., addidi ex Platone | 11 ὄντως L. 
ὃ D | 12 τὲ om. LU [ἴον ante βοηϑὸν add. L | 18 ἑαυτῷ U 
ἑαυτοῦ D | 16 τε καὶ U καὶ DL | 17 ἐπὶ πλέον αὐτοὺς om. eS 
διέξειμι L ) 19 τῶν σπλάγχνων D | 20 τὸ pro τοῦ V 9A. sex 
κεῖνα DL; cf, Orib. III 359 | 24 αὐτῶ codd, αὐτὸ cu. 

ἕω 

n 7 
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αἴσϑησιν, οὐδὲν ἂν οὕτω γε διήνεγκε φυτοῦ, καὶ διὰ 
τοῦτό γ᾽ ἀμυδρῶς αἰσϑάνεται πάντων τῶν τοιούτων 
παϑημάτων, οὐχ ὥσπερ ἕτερα μόρια τοῦ σώματος ἐναρ- 

γῶς, ὅτι τὸ νεῦρον σμικρὸν ὃν εἷς τὸν περιέχοντα χι- 

τῶνα διανεμηϑὲν ἢ οὐδ᾽ ὅλως εἰς τὸ σπλάγχνον ἐνέφυ ἢ 
οὐχ εἷς ὅλον γε διέφυ. δέδεικται δὲ καὶ τοῦϑ᾽ ἡμῖν, ὡς 

311 elg τὰ συνεχῆ μόρια μέχρι | τινὸς oi δυνάμεις διαδίδον- 

ται καὶ διὰ τοῦτο περιττὸν ἦν εἰς ὅλον διανέμεσϑαι τὸ 

σπλάγχνον τὸ νεῦρον. τὴν μὲν γὰρ ἀμυδρὰν αἴσϑησιν 
αὐτῷ καὶ κατὰ διάδοσιν ἔμελλε παρέξειν. 10 

Cap. XIV. "4zavvo μὲν oov ἤδη καλῶς ἔχει τῷ ἥπατι, 
μόνης δ᾽ ἔτι δεῖται λόγῳ τῆς ἀσφαλοῦς 960506, ἣν 

ἔργῳ πάλαι zo9' ἡ φύσις αὐτῷ προὐνοήσατο. τῇ μὲν δὴ 
γαστρὶ καὶ τοῖς ἐντέροις ἅπασι διά τε τῶν φλεβῶν καὶ 
τοῦ συνδοῦντος αὐτὰς χιτῶνος συνῆπτο, δυσαπόσπαστον 15 

δ᾽ ἦν αὐτῆς διά ve τὸ σχῆμα καὶ τοὺς λοβούς, ἀλλ᾽ οὐκ 
ἤρκει ταῦτα. πανταχόϑεν οὖν αὐτὸ δεσμοῖς τισιν ἡ φύσις 

ἑρματίξουσα τοῖς παρακειμένοις σώμασιν συνέφυσεν, ἑνὶ 
μὲν καὶ μεγίστῳ τῷ μέλλοντι σκέπειν αὐτὸ χιτῶνι τὴν 

γένεσιν ἐκ τοῦ περιτοναίου λαβόντι, ὥστε διὰ μὲν τού- ἢ 

του πᾶσιν ἤμελλε τοῖς ἐντὸς συναφϑήσεσϑαι᾽ πᾶσι γὰρ ὃ 

χιτὼν οὗτος ἐπεκτείνεται. μεγάλῳ δ᾽ ἄλλῳ δεσμῷ συνῆς- 
πται ταῖς φρεσὶ καί τισιν ἄλλοις ὑμενώδεσί cc καὶ σμι- 

1—2 καὶ post τοῦτό γε colloc. LU || 8 ἐνεφύη DL? | 6 δὲ 
om. U || 8—9 τὸ σπλάγχνω τῶ νεύρω U | 11 ἃ verbis ἅπαντα 
μὲν οὖν rursus incipit á | 19 μόνης δ᾽ ἔτι δεῖται λόγῳ Ὁ μόνον 
δ᾽ ἕτι δεῖ τῷ λόγῳ B. μόνης (μόνον L*) δ᾽ ἕτι δεῖται và 4. DL ἢ 
18 ἔργῳ BLU ἐν ἔργῳ D | verba τῇ μὲν δὴ --- τοῦ περιτοναίου exc. 
Orib. ΠῚ 359—360 || 15 αὐτὰς BU Orib. αὐτὰ DL*| 11 δεσμοῖς 
αὐτὸ D | 18 συνέφυσεν BLU ἐνέφυσεν D || 19 τῷ μέλλοντι oxé- 
mé» αὐτῷ y. LU τὸ σκέπειν αὑτὸ y. 4. Ὦ τῷ cw. αὐτὰ «. D καὶ 
20 μὲν post διὰ add. BLU om. D ἃ 21 ἤμελλε ΝΣ Sosa SY 
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κροῖς ταῖς νόϑαις πλευραῖς. ὃ δὲ δὴ πρὸς τὰρ φρένας αὐτὸ 
συνάπτειν εἰρημένος | δεσμύς ἐστι μὲν καὶ αὐτὸς οἷόν περ 312 
καὶ τὸ περιτόναιον κατὰ τὴν οὐσίαν τοῦ σώματος. καὶ 

γὰρ δὴ καὶ τὴν γένεσιν ἔκ τε τοῦ περιέχοντος ἔχει τὸ 
5 ἧπαρ χιτῶνος καὶ τοῦ τὰς φρένας ὑποξωννύντος κάτω- 

Sev, οὺς ἀμφοτέρους ἀποβλαστάνειν ἔφαμεν τοῦ περι- 
τοναίου, τὸ δὲ πάχος αὐτοῦ καὶ ἡ διὰ τοῦτο ῥώμη τὲ 
καὶ δυσπάϑεια πάμπολυ παραλλάττει τοῦ περιτοναίου, 
δεόντως. εἰ γὰρ ὀρϑοὶ σταίημεν, ἐκ τῶν φρενῶν ἀνάγχη 

10 κρέμασϑαι τῷ ἥπατι. κίνδυνος οὖν ἣν οὐ σμικρὸς ἀπορ- 
φαγῆναι ῥᾳδίως αὐτὸ κατὰ τὰς σφοδροτέρας κινήσεις καὶ 
τεϑνάναι τὸ ξῷον αὐτίχα δὴ μάλα. συνάπτεται γὰρ οὐ 

ταῖς φρεσὶ μόναι: ἐνταυϑοῖ τὸ ἧπαρ, ἀλλὰ καὶ τῇ καρ- 
δίᾳ διὰ τῶν φρενῶν. ἡ γὰρ κοίλη φλὲψ ἐχείνη, περὶ 

16 ἧς ἤδη διελέχϑην, ἅπαντι τῷ σώματι διανέμουσα τὸ 
αἷμα, πάντως μὲν ἐδεῖτο καὶ πρὸς τὴν καρδίαν ἀνιέναι, 
δι ἑτέρου δ᾽ οὐκ ἦν ἄμεινον ἀγαγεῖν αὐτὴν χωρίου 
μέλλουσάν γε τὰς φρένας ἐξ ἀνάγκης διεξέρχεσθϑαι μέσας 
κειμένας τῶν σπλάγχνων ἀμφοτέρων. οὔκουν ἑτέρους 

so μὲν δεσμοὺς τῇ φλεβὶ παρασκευά ξειν, ἑτέρους δὲ τῷ 818 
σπλάγχνῳ καλῶς εἶχεν, ἀλλὰ σκληρὸν ἕνα καὶ παχύν, 
ἀμφίεσμα ϑ᾽ ἅμα τῆς κοίλης καὶ κοινὸν σύνδεσμον πρὸς 

τὸ διάφραγμα, τῇ τὲ φλεβὶ καὶ παντὶ τῷ σπλάγχνῳ 

ποιήσασϑαι βέλτιον ἦν. ἐπίκαιρον οὖν ἱκανῶς ἔμελλεν 
3» ἔσεσθαι τουτὶ τὸ χωρίον καὶ ἡ βλάβη τῆς ἐνθάδε φλε- 

βὸς ἁπάσαις διαφέρειν ταῖς κατὰ τὸ ξῷον φλεψίν, ὡς 

T καὶ ἡ διὰ τοῦτο add. LU om. BD | 10 χκρέμασϑαι BLU 
Setpasiivot D |12 verba συνάπτεται γὰρ — τῷ σπλάγχνῳ exc. 

. III 360 | 18 μόνον Orib.  ἐνταῦϑα U | 18 ἅπαντι U d 
ἅπαντι Β παντὶ DL | 16 μὲν ἂν B | 11 δευτέρου Ὁ ro àv &ctwov V 
ἀνάγειν U [ 18 e om. D διεξέρχεσϑαι BU. διϊογεοδαι V V. 
32 χοῤίης BLU Órib. κοιλίας D | $5 ost βλάβη 9S. δὲ WV. 
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εἰ καὶ πρέμνον ποτὲ δένδρου πάϑοι. τρωϑείδης γὰρ 

τῆσδε τῆς φλεβὸς ἢ ἀποσπασϑείσης οὕτως ὀξὺς ἕπεται 

ϑάνατος, ὥστε καίτοι πολλαπλασίῳ τὸ μέγεϑος ὄντι τῷ 

Κύκλωπι τὸν σοφώτατον Ὀδυσσέα γράφων ὃ ποιητὴς 

ἐπιχειροῦντά τε καὶ σφάττειν διανοούμενον οὐκ εἷς ἄλλο s 
τι μέρος τοῦ σώματος ὠϑεῖν μέλλοντα τὸ ξίφος ἐποίησεν, 
ἀλλ᾽ ἵνα φρένες ἧπαρ ἔχουσι. καὶ ἂν ἔπραξε, φησίν, 
οὕτως, εἴπερ ἤλπισεν ἀποϑανόντος αὐτοῦ .,χερσὶν ἀπώ- 
σασϑαι λίϑον ὄμβριμον, ὃν προσέϑηκεν,. οὕτως ἄρα 

πάνυ σφόδρα τῷ χωρίῳ τούτῳ κατεπίστευσεν ὡς οὐδ᾽ τ 
ἐπ’ ὀλίγον χρόνον, εἰ τρωϑείη,. ξῆν ἐπιτρέψοντι. τοῦ 
δὲ δὴ δεσμοῦ τοῦ μεγάλου καὶ σκληροῦ τοῦ τὴν κοίλην 

814 περιέχοντος φλέβα | ἐν μὲν τοῖς ὀπίσω μέρεσι τὸ λε- 
πτότατον, ἐν δὲ τοῖς πρόσω τὸ παχύτατον ἡ φύσις ἐπέ- 
ϑηκὲν ὑπὲρ τοῦ μὴ μόνον ἀπείργειν τὴν ἐξ ἑαυτῶν τ. 
τοῖς ξῴοις ἐσομένην εὐπάϑειαν ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπὸ τῶν 
ἔξωϑεν. ὅσα μὲν γὰρ 1| τρεχόντων ἢ πηδώντων αὐτῶν 
σφοδρῶς ἡ φλὲψ ἔμελλε πείσεσϑαι μὴ καλῶς συνδε- 
ϑεῖσα, ταῦτα μὲν ἐξ ἑαυτῶν τοῖς ξῴοις δρμᾶται τὰ πα- 

ϑήματα., τὰ δ᾽ ἀπὸ τῶν προσπιπτόντων, ὅσα ϑλᾶν ἣ ἢ 
τιτρώσκειν πέφυκεν, ἔξωϑεν ἐπέρχεται. καὶ τοίνυν τῇ 
τούτων ἐφόδῳ πλεονεχτούντων εἰς εὐπάϑειαν τῶν πρό- 
60 τῆς κοιλίας οὐκ ἴσον ἐχρῆν εἶναι τοῦ σκεπάσματος 

αὐτῆς τὸ πάχος, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ἑτοιμοτέροις πάϑεσιν 
εὐρωστότερον γενέσϑαι δίκαιον ἦν. ἐπεὶ δ᾽ αἱ φρένες ss 

1 ποτὲ om. U | τοῦ δένδρου U || 2 τῆσδε om. U || 4 σοφὸν 
B | 6 vo? σώματος om. L ante ξίφος colloc. B || 7 ἕνα U ἕνα 
vt BDL; cf. Odyss. IX 801 | ἔχωσι U | κἂν DL | 8 ἤλπιξεν U 
ἤλπισαν B | post αὐτοῦ inser. x«l D [9 ὄμριμον U | 11 ἐπιτρέ- 
vari U, in marg. ead. man. ἐπιστρέψοντι || 12 δὲ om. DL || 18 φλέ- 
f« περ. BD | 14 παχύτερον BLU | 15 αὐτῶν DV αὐτῶν Ὁ καὶ 
20 τὰ δ᾽ BU τὰ δ᾽ ἄλλα DL*| 21 προοσέργεταν ὃ 
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οὐ τοῦτο μόνον ἦσαν, ὡς ὁ Πλάτων φησὶν αὐτάς, διά- 
φράγμα τῶν ἄνω σπλάγχνων πρὸς τὰ κάτω, ἀλλ᾽, ὡς 

ἐν ἑτέροις ἐδείξαμεν, οὐ τὸ φαυλότατον ὄργανον ὑπάρ- 
χουσι τῆς ἀναπνοῆς, οὐκ ἐχρῆν αὐτὰς στενοχωρεῖσϑαι 

s καὶ ϑλίβεσθαι καί ποτε καὶ τῆς ἐπὶ πλέον κωλύεσθαι 

κινήσεως οὐδὲ πρὸς ἑνὸς τῶν κάτω μερῶν. ταῦτα δὴ 

προορώμενος ὃ δημιουργὸς ἡμῶν, εἰς ὅσον || οἷόν τ᾽ ἦν, 816 
ἑκάτερον τῶν γειτνιώντων ὀργάνων ἐπὶ πλεῖστον ἀπή- 
γαγεν οὔτε τῆς γαστρὸς τὸ κύτος εὐθὺς συνάψας τῷ 

10 στομάχῳ κατὰ τὸ διεξελθεῖν τὰς φρένας, ἀλλ᾽ οἷον ἐξ 
ἐσθμοῦ τινος ἐπιμήκους τε καὶ στενοῦ τὸν διαδεχόμε- 
vov αὐλῶνα κατὰ σμιχρὸν ἀνευρυνόμενον ἐργασάμενος 
τὸ χαλούμενον στόμα τῆς γαστρός, οὔτε τοῦ ἥπατος 

ἅπαν τὸ κυρτὸν ἐνθεὶς ταῖς φρεσίν, ἀλλ᾽ ἐπὶ πλεῖστον 
i5 ὑψώσας τε καὶ κυρτώσας καὶ ἀνατείνας τὸ κατὰ τὴν 

κοίλην φλέβα καὶ τούτῳ μόνῳ ψαύειν ἀλλήλων ἐργα- 
σάμενος τὰ μόρια. περὶ μὲν οὖν τῶν ἐν ἥπατι τοσαύτη 
τε καὶ τοιαύτη τέχνη. 

Cap. XV. Δοιπὸς δ᾽ ἂν εἴη τῶν ἐξ ἀρχῆς προτε- 

30 ϑέντων ὃ σπλὴν ᾿Ερασιστράτῳ μὲν ὑπὸ περιττῆς δή 
τινος σοφίας οὐδενὸς ἕνεχα γεγονώς. εἶτ᾽ οὐκ αἰδεῖται 

τηλικοῦτον σπλάγχνον ὑπὸ τῆς μηδὲν ἀλόγως ἐργαξομέ- 
νῆς φύσεως, αὐτὺς γὰρ ταῦτα λέγει, μάτην φάσκων γεγο- 
Ψέναι. φοβηϑεῖσα γὰρ δηλαδή, μή πως ἐπιλάϑηται τῆς 

35 τέχνης, ἡνίκ᾽ ἔτι κυουμένου τοῦ ξῴου τὸ ἧπαρ ἐν τοῖς 

1 Πλάτων D | αὐτὰς φησὶν BD, cf. Plat. Tim. 70 A | 3 post 
φαυλότατον add. πάϑος D | ὃ μερῶν U μορίων BDL | Τ ἡμῶν 
om. DL, exhibent BU, qui addunt ϑεύς. | 10 κατὰ] διὰ U μετὰ 
BL|11 τε καὶ U καὶ BDL | 11—12 διαχεόμενον U | 12. verba 
Εν esi ckispis. dvvpovdpepos. OmU. 18 πα dmi παῖ, 
30 ὑπὸ) ἀπὸ D[21 εἶτ᾽] λέγειν γὰρ Cornwrus | 93 ταῦτα v 

4épes B Ζέγει ταῦτα D | φάσκων om. Ὁ ἢ 35 τοῦ ek τὸ om. V 

ων ἢ 
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316 δεξιοῖς διέπλαττεν, | ἀντέϑηκεν ἐκ τῶν ἀριστερῶν αὐτῷ 

τὸν σπλῆνα βουλομένη τι καὶ κατὰ τοῦτο τὸ μέρος ἐνερ- 

γεῖν, ὥσπερ οὐκ ἐνὸν ἐπὶ βραχὺ προαγαγοῦσαν ἐπὶ ταῦτα 
τὴν γαστέρα μηδὲν δεῖσϑαι ματαίου δημιουργίας. εἶτα 

πρὺς μὲν τὰς εὐηθεστάτας δόξας ἀντιλέγει διὰ μακρῶν, 5 

ὡς ἐν τοῖς περὶ καταπόδσεως xal ἀναδόσεως καὶ πέψεως 

αὐτῷ γεγραμμένοις ἔστιν εὑρεῖν, πρὸς δὲ τὰς ἰσχυροτά- 
τας τὲ καὶ διασημοτάτας οὐδὲ τὸ σμικρότατον ἀντειπών, 
ἀλλ᾽ ἐνίοτε μὲν ἐπιμνησϑεὶς μόνον. ἔστι δ᾽ ὅτε οὐδὲ 
τοῦτο ποιήσας ὑπερβαίνει τε καὶ παρατρέχει καϑάσπερ 10 

οὐδενὸς ἀξίας. καίτοι γ᾽ εἰ καὶ διὰ μηδὲν ἄλλο διὰ γοῦν 
τοὺς ἀποφηναμένους αὐτούς. ἐπιφανεῖς παρ᾽ Ἕλλησι 

γενομένους, οὐκ ἐχρῆν οὕτω καταφρονεῖν ἀλλ᾽ ἀντειπεῖν 
καὶ καταβαλεῖν ἰσχυραῖς ἀπόδειξεσιν ἐξελέγξαντα. δέδει- 

κται δὲ καὶ περὶ τούτου πρὸς ἡμῶν ἐν τοῖς Περὶ φυσικῶν 15 
δυνάμεων, ὡς ἔστιν ὃ ὁπλὴν ὄργανόν τι καϑαρτικὸν τῶν 

ἐν ἥπατι γεννωμένων ἱλυωδῶν καὶ παχέων καὶ μελαγ- 

χολικῶν χυμῶν. ἕλκει μὲν οὖν τούτους, ὡς καὶ πρόσϑεν 
811 ἐρρήϑη, | δι᾿ ἀγγείου φλεβώδους οἷον στομάχου τινός" 

ἑλκύδας δ᾽ οὐχ εὐθὺς εἰς τὴν κοιλίαν ἀποκρίνει, ἀλλ᾽ 90 

αὐτὸς πρότερον χατεργάξεται καὶ μεταβάλλει κατὰ πολ- 

λὴν σχολὴν χρώμενος εἷς τὴν ἐνέργειαν ταύτην μάλιστα 

ταῖς ἀρτηρίαις, o δὴ πολλαὶ καὶ μεγάλαι καϑ' ὅλον εἰσὶ 

τὸ σπλάγχνον, οὐκ ἀργῶς οὐδ᾽ ὡς ἔτυχεν ὑπὸ τῆς φύ- 

1 ἀνέπλαττεν D || 8 ὥσπερ] ὥς τε D || 4 ματαίας D | post 
δημιουργίας add. δυνάμεως B || 6 πέψεως) πλάσεως U ! 1 δὲ 
om. D | 8 τε καὶ] vs om. D || 11 διὰ om. U | ἄλλο μηδὲν D | 
19 αὐτούς om. D || 18 οὐκ ἐχρῆν post ἀποφηναμένους colloc. D ἢ 
16 τῶν anie φυσικῶν add. BDL om. U || 16 verba ὁ σπλὴν — 
πολλὴν σχολὴν exc. Orib. III 360—361 || 17 γενομένων U | post 
γεννωμένων add. ὑλῶν B || 19 ἐρρήϑη Ὁ ἐρρέϑη BDL | 21 πρό- 
σεροψ Orib. πρότερος DLU πρῶτον B | μετὰ oro κατὰ U (22 ἐπὶ 

pro eig B 
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σεως αὐτῷ δοϑεῖσαι, ἀλλ᾽ ὅτι γε τῷ διηνεκεῖ τῆς κινή- 
σεως καὶ τῇ τῆς ἐμφύτου ϑερμασίας ἰσχύι τῆς παρὰ τῆς 
καρδίας αὐταῖς ἐπιρρεούσης κατεργάξεσϑαι καὶ κατα- 
ϑραύειν καὶ μεταβάλλειν καὶ ἀλλοιοῦν δύναται τὸ πάχος 

5 τῶν ἐξ ἥπατος εἰς σπλῆνα μεταλαμβανομένων χυμῶν. 
ὅσον 'μὲν οὖν ἂν εἰς τὸν οἰκειότατον τῷ σπλάγχνῳ χυμὸν 
μετακοσμηϑῇ, τροφὴ τῷ σπληνὶ γίγνεται" ὁπόσον δ᾽ ἔν 
τι καὶ τὴν ἐν τούτῳ διαφυγὸν κατεργασίαν καὶ μὴ δυνη- 
ϑὲν εἰς αἵματος ἰδέαν λεπτοῦ καὶ χρηστοῦ μεταστῆναι 

10 παντάπασιν ἄχρηστον jj πρὸς ϑρέψιν, εἰς τὴν γαστέρα 

τοῦτο διά τινος ἑτέρου φλεβώδους ὁ σπλὴν ἐξερεύγεται 
στομάχου χρείαν τινὰ καὶ αὐτὸ παρέξον οὐ σμικράν. ἣν 

ἐν τῇ τῶν περιττωμάτων ἐξηγήσει | δηλώσω. ἀλλὰ νῦν 818 

γὲ τὰ ὑπόλοιπα τῆς κατασχευῆς τοῦ σπληνὺς ἐπισκεψώ- 

15 μεϑα καὶ πρῶτον τὸ ἴδιον αὐτοῦ σῶμα τὸ καλούμενον 
ὑπό τινων παρέγχυμα. τοῦτ᾽ οὖν ἐστιν αὐτύ, xa9* ὃ τοὺς 

μελαγχολικοὺς ἕλκειν εἰς ἑαυτὸν ὁ σπλὴν δύναμιν ἔχει 

χυμούς, ἀραιὸν ἱκανῶς καὶ χαῦνον ὑπάρχον ὥσπερ τις 
σπογγιὰ πρὸς τὸ ῥᾳδίως ἕλκειν τε καὶ παραδέχεσθαι τὸ 

30 πάχος αὐτῶν. ἵνα δὲ καὶ τοιαύτη διὰ παντὸς ἡ σὰρξ 
φυλάττηται τοῦ σπληνός, αἱ πάντη διεσπαρμέναι xut 

ὅλον τὸ σπλάγχνον ἀρτηρίαι χρήσιμοι, γεγενημέναι μὲν 
καὶ δι᾽ ἕτερόν τι μικρῷ πρόσϑεν εἰρημένον οὐ σμικρὸν 
ἀγαϑόν. εἰς γὰρ τὴν κατεργασίαν τῶν ἐξ ἥπατος εἰς 

3 1 παρὰ BLU τῆς ante καρδίας om. LU | 3 ἐπιρ- 
φεούσῃ BLU | καὶ ante καταϑραύειν om. U | 5 μεταλαμβανο- 
μένων BU? μεταβαλλομένων cett. | 6 verba ὅσον μὲν — οὐ σμικράν 
xo. Orib. HI 361 | ἂν om, D [5 μετακομισϑῇ, D Orib. | 8 dua- 

DL* | 8—9 δυνηϑῇ DL | 9 μεταστῆναι BLU Orib. κατερ- 
ναι DL? | 10 καὶ παντάπασιν D | 15 verba τὸ idv 

σῶμα — τὸ πάγος αὐτῶν exc. Orib. ΠῚ 361 | 19 οπόγγον 
(sio) U]23 τὶ τὸ DL τι τῷ B | μικρὸν BU 

. a i. 
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σπλῆνα φερομένων χυμῶν ἐλέχϑησαν διαφέρειν. ἀλλὰ 
καὶ τὴν σάρκα τοῦ σπλάγχνου μανὴν αὗται φυλάττουσιν 

ὥσπερ καὶ τὴν τοῦ πνεύμονος. εἰ γὰρ δὴ ὀρϑῶς ἀποδέ- 

δεικται διὰ τοῦ περὶ τῶν φυσικῶν δυνάμεων λόγου 

τῶν τρεφομένων ἕκαστον ἕλκειν slg ἑαυτὸ τὴν τροφὴν 
ἐκ τῶν παρακειμένων ἀγγείων, ἐκ μὲν τῶν ἀρτηριῶν 
εὔλογον ἔλκεσϑαι λεπτοτέραν, ἐκ δὲ τῶν φλεβῶν παχυ- 

319 τέραν. ὅ τε γὰρ || χιτὼν τοῦ χιτῶνος στεγανώτερος αὐτό 
τε τὸ περιεχόμενον ἐν ταῖς ἀρτηρίαις αἷμα λεπτότερον 

καὶ ἀτμωδέστερον. ἐχ δὲ τοῦ τοιούτου τρέφεσϑαι βέλ- w 
τιόν ἐστι χαύνῃ σαρκὶ καϑάπερ ἐκ παχυτέρου τῇ πυκνῇ. 
τὸ δ᾽ οὕτω λεπτὸν ἐν ταῖς κατὰ τοῦτο τὸ σπλάγχνον 
ἀρτηρίαις αἷμα τὴν γένεσιν ἐκ τοῦ παχέος ἐκείνου καὶ 
μελαγχολιχοῦ περιττώματος ἔχει" διὰ τοῦτο καὶ ἡ σὰρξ 

τοῦ σπληνός, εἰ καὶ χαύνη τίς ἐστιν, ἀλλὰ τῆς ys τοῦ : 

πνεύμονος ἀπολείπεται πάμπολυ. χαυνοτάτη τε γὰρ 
ἐχείνη καὶ κουφοτάτη καὶ μικροῦ δεῖν ἐστι λευκὴ καϑά- 

περ ἐξ ἀφροῦ τινος πεπηγυῖα. τρέφεται γὰρ ἐξ αἵματος 
ἀχριβῶς καϑαροῦ καὶ ξανϑοῦ καὶ λεπτοῦ καὶ πνευμα- 

τώδους. ἅπαντα γὰρ ἔχει ταῦτα τὰ πλεονεκτήματα τὸ 
παρὰ τῆς καρδίας ἐπιπεμπόμενον αὐτῷ. ἀλλὰ περὶ μὲν 
τῆς ἐκείνου τοῦ σπλάγχνου φύσεως ἰδίᾳ λελέξεται. τὸ 
δὲ τοῦ ὁπληνὸς σῶμα τοσούτῳ μανότερον ἥπατος ὑπάρ- 
χον, ὅσῳ παχυμερέστερόν ἐστι πνεύμονος, εὐλόγως ἐκ 

λεπτοτέρου τὴν τροφὴν αἵματος ἔχει. τὸ μὲν γὰρ ἕλκό- 
μενον εἰς τὸν σπλῆνα παχύτερόν ἐστι τοῦ κατὰ τὸ 

2 μανὴν om. D | ante φυλάττουσιν add. ἀεὶ DL | 5 αὑτὸ 
D|* post λοπτοτέραν add. ἑκάστῳ BL || 10—11 τρέφεσθαι post 
ἐστι colloc. D || 14 x«l add. ante διὰ LU || 16 τε om. BL | 
17 ἐστι post δεῖν om. ΡῚ 18 τινος om. DU || 21 ἐπισκεπόμενον 
U || 28 μανότερον L μανώτ. cett. | 24 ὅσῳ ow. B(25 λεπτοτέ- 

eov LU λεπτομεροῦς BD 
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ἧπαρ. ἀλλ᾽ ἐπεὶ κατεργασϑὲν ἢ ὑπὸ τῶν ἀρτηριῶν τῶν 320 
ἐνταῦϑα σύναμα καὶ ταῖς φλεψὶ πολλᾷ στεγανώτερον 
ἐχούσαις τὸν χιτῶνα τῶν ἐν τῷ ἥπατι φλεβῶν, οὐχ 
ὁλοσχερὲς καὶ παχὺ τῇ σαρκὶ τοῦ σπληνὺς ἀλλὰ λεπτόν τε 

5 xol κατὰ βραχὺ διαπέμπεται, διὰ τοῦτο καὶ ἡ σὰρξ τοῦδε 
τοῦ σπλάγχνου μανοτέρα μέν ἐστι καὶ κουφοτέρα τῆς 
κατὰ τὸ ἧπαρ, οὐ μὴν ἐρυϑροτέρα y' ἢ ξανϑοτέρα" 
μελαγχολικὺς γὰρ ἦν, ὃν ἐχάϑηρεν, ὁ χυμός, ἐξ οὗ κατερ- 
γασϑέντος ἐτράφη. τὸ δ᾽ ἧπαρ ὑπὸ χρηστοῦ 9' ἅμα τοῦ 

10 αἵματος καὶ παχέος τρέφεται διά τε τὴν λεπτότητα τοῦ 
χιτῶνος τῶν ἐν αὐτᾷ φλεβῶν καὶ τὸ μέγεϑος τῶν κατα- 
τρήσεων. ἑνὶ δὴ λόγῳ περὶ τῶν τριῶν σπλάγχνων τῆς 

τροφῆς ὧδ᾽ ἔχει" τὸ μὲν ἧπαρ ἐξ ἐρυϑροῦ καὶ παχέος 
αἵματος, ὁ δὲ σπλὴν ἐχ λεπτοῦ μὲν ἀλλὰ μέλανος, ὃ δὲ 

18 πνεύμων ἐξ ἀκριβῶς κατειργασμένου καὶ ξανϑοῦ καὶ 
λεπτοῦ καὶ πνευματώδους καὶ καϑαροῦ τὴν ϑρέψιν λαμ- 

βάνει. καὶ τοίνυν καὶ αἱ τῆς σαρκὺς αὐτῶν ἰδέαι κατὰ 
τὸ τοῦ τρέφοντός εἰσιν εἶδος χυμοῦ, μᾶλλον δ᾽ ὅτι 
τοιαύτας ἐχρῆν αὐτὰς ὑπάρχειν, οἰκείαν αὐταῖς ἡ φύσις | 

30 καὶ τροφὴν παρεσκεύασεν. αὗται τ᾽ οὖν αἱ προειρημέναι 321 
δύο χρεῖαι τοῦ πλήϑους τῶν κατὰ τὸν σπλῆνα πεφυ- 
κυιῶν ἀρτηριῶν καί τις ἐπ᾿ αὐταῖς ἄλλη τρίτη κατὰ 
τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἐνέργειάν τε καὶ χρείαν. δέδεικται γάρ, 
ὡς ἡ κίνησις αὐτῶν ἕνεκα φυλακῆς μάλιστα τῆς ἐν éxd- 

35019 μέρει ϑερμασίας ἐμφύτου γέγονεν, ἐμψύχουσα μὲν 
ταῖς διαστολαῖς τῷ ψυχρὰν ἐπισπᾶσϑαι ποιότητα, κα- 

3. σὺν eu (sic) U σὺν ἅμα BDL | 5 δὲ add. post τοῦτο U | 
Τ' ἐφυθυύτερόν το ἢ ξανθότερον D | 8 ὁ χομὸς ὃν ἐκάϑαιριν B 
ὃν ὀκάϑηρεν om. Ὁ [ 9 οὐχ ὁπὸ Ὁ | 13 δὴ L'U δὲ ΒΌΤΘ τὸ 
add. ante περὶ D | 19 οἵαν pro οἰκείαν BL?U | αὐταῖς WV. 
αὐκοῆ; D || 30 τε οὖν LU μὲν οὖν D τοίνυν B | 2à—95 exuxtqq WS 
36 ἐπισπάσασθαι U. 

" — -— 
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ϑαίρουσα δ᾽ ἐξ αὐτῶν ταῖς συστολαῖς τὸ λιγνυῶδες 

περίττωμα, καὶ τοίνυν καὶ τῷ σπληνὶ πλείστου τοῦ 

τοιούτου μέλλοντος ἔσεσϑαι διὰ τὴν μοχϑηρίαν τε καὶ 

τὸ πάχος τῶν ἐν αὐτῷ κατεργαξομένων χυμῶν εὔλογον 

ἦν ἀρτηρίας καὶ πολλὰς καὶ μεγάλας γενέσϑαι. δεῖται 

γὰρ ὥσπερ ὁ πνεύμων ἐμψύξεως ἰσχυρᾶς οὕτως ὃ σπλὴν 

καϑάρσεως ἱκανῆς. τὸ δ᾽ ἧπαρ οὔτε τῆς τοιαύτης χρῇξον 
καϑάρσεως, ἔχει γὰρ ἄλλας τρεῖς μεγίστας, οὔτ᾽ ἐμψύ- 
ξεως ἰσχυρᾶς, ὥσπερ ἡ καρδία καὶ διὰ ταύτην ὃ πνεύ- 

μῶν. εὐλόγως μικρῶν ἐδεήϑη τῶν ἀρτηριῶν. διὰ ταῦτα 1 

μὲν δὴ μανὸν καὶ κοῦφόν ἐστι καὶ ἀρτηριῶδες τὸ τοῦ 
σπληνὸς σῶμα. 

82) . Cap. XVI. Ἔστραπται δ᾽ αὐτοῦ τὰ μὲν σιμὰ πρὸς 
τὸ ἧπάρ τε καὶ τὴν γαστέρα, τὰ δ᾽ αὖ κυρτὰ δῆλον ὡς 
ἀντίκειται τοῖς σιμοῖς, καὶ τὰ μὲν σιμὰ τάς τε τῶν ἀρ- τ 

τηριῶν καὶ τῶν φλεβῶν ἐμφύσεις ἔχει καὶ τὴν πρὸς 

τοὐπίπλοον διάφυσδσιν, τοῖς κυρτοῖς δὲ πρός τε τὰς νόϑας 

πλευρὰς καὶ τὰς λαγόνας ἀποχωροῦσιν οὐδὲν ἀγγεῖον 

ἐμπέφυκεν, ἀλλά τινες ἱνώδεις διαφύδεις ἐνταῦϑα συν- 

δοῦσιν αὐτὸν τοῖς παρακειμένοις οὔτε τὸ μέγεϑος οὔτε w 

τὸ πλῆϑος ἴσον ἐν ἅπασιν ἔχουσαι τοῖς ξῴοις, ἀλλὰ καὶ 
κατ᾽ εἶδος ἐν αὐταῖς ἐστί τις διαφορὰ καὶ xa9' ἕκαστον 

ξῷον ὡσαύτως" οὐδὲ γὰρ ἄλλου τινὸς ἕνεκα γεγόνασιν 

ἢ ὥσπερ εἴρηται τοῦ συνδεῖν. ὅϑεν καὶ πλείους καὶ 
ἐλάττους καὶ ἰσχυρότεροι καὶ ἀσϑενέστεροι καὶ κατ᾽ ἄλ- ss 
λον ἐν ἄλλοις τόπον γεγόνασιν οὐχ οἷ τοῦ σπληνὸς μόνον 

1 ἐν ταῖς συστολαῖς U τὸ λιγνυῶδες ἐν ταῖς συ. B || 2 πλεί- 
στου LU ὡς πλείστου B πλείστας D || 15—16 τῶν φλεβῶν καὶ (τὰς Ὁ) 
τῶν ἀρτηριῶν BD || 17 νόϑους L || 19 ἐκπέφυκεν DL | 20 αὐτὸν 
BL ἑαυτὸ Ὁ αὐτὸ D | περικειμένοις D || 21 ἔχουσαι 1, ἔχουσι 
cett. | 22 αὐταῖς scripsi: αὐτοῖς codd. ἡὶ 26—9€ κατ᾽ ἄλλον 
ἐν ἄλλοις BL κατ᾽ ἄλλον ἄλλοις Ὁ κατάλλημον Ὁ 

aulam... 



ΠΕΡῚ XPEIAE ΜΌΡΙΩΝ IV, 15. 16. 17. 237 

ἀλλὰ καὶ οἱ τοῦ ἥπατος δεσμοί. ὁ μέν γε χιτὼν ὁ περιέ- 
χῶν αὐτὸν οὐ σύνδεσμος μόνον ἐστίν, ἀλλὰ καὶ χιτών, 

ὥσπερ καὶ ὀνομάξεται, σκέπων τε καὶ ἀμφιεννὺς ἐκ 
παντὸς μέρους τὸ σπλάγχνον. ἡ δ᾽ ἀρχὴ καὶ τούτῳ 

5 τῆς | γενέσεως ἐκ τοῦ περιτοναίου, καϑάπερ καὶ πρό- 838 
σϑεν εἴρηται. χαὶ μέν γε καὶ ὡς παχύτερον ἐχρῆν 
εἶναι τὸ τῆς γαστρὺς σκέπασμα τῶν ἄλλων ἁπάντων, 
ἔμπροσϑεν εἴρηται. τὰ μὲν δὴ κατὰ τὴν γαστέρα καὶ 
τὸ ἧπαρ ἐπίπλοόν τε καὶ σπλῆνα μόρια τὸν εἰρημένον 

10 κεχόσμηται τρόπον. 
Cap. ΧΥ͂Π. Ἑξῆς δ᾽ ἂν εἴη περὶ τῶν ἐντέρων 

λεκτέον. πέττεται μὲν οὖν ἔτι καὶ κατὰ τὴν τούτων 
δίοδον ἡ τροφὴ χαϑάπερ κἀν ταῖς φλεψὶν ἁπάσαις τὸ 

αἷμα, γέγονε δ᾽ οὔτε τῶν ἐντέρων οὐδὲν ἕνεκα πέ- 
15 Veog οὔτε φλέβες αἰματώσεως. ἀλλ᾽, ὡς καὶ πρόσϑεν 

εἴρηται. τὸ μέν πού τι συγχρῆται πρὸς τὸ βέλτιον 
ἑκάστῳ τῶν ὀργάνων ἣ φύσις. τὸ δέ τι κἀξ ἀνάγχης 
ἕπεται πᾶσι τοῖς ἕνεκά του γεγονόσιν. ὥσπερ οὖν τὰς 
φλέβας ἀναδόσεως ὄργανα ποιήσασα δύναμιν ἐνέϑηκεν 

30 αὐταῖς αἵματος γεννητικήν, ὅπως μὴ μάτην ὃ χρόνος 

ἀπολλύοιτο τῆς δι᾽ αὐτῶν φορᾶς τῇ τροφῇ, κατὰ τὸν 
αὐτὸν λόγον καὶ τοῖς ἐντέροις ἀναδόσεως ἕνεχα τῆς 

εἷς τὰς φλέβας γεγενημένοις δύναμίς τις ἐνυπάρχει 

πεπτικὴ | σιτίων. ἀλλ᾽ οὐδὲ δυνατὸν ὅλως jv, ὡς ἐν 8534 

1 μέν γε BLU μέντοι D | 3 καὶ post ὥσπερ om. D | τε 
καὶ] καὶ D | ἐμφιεννύων U | ὁ τούτω LU τούτου D | 6 παχύ- 
τατὸν DL | 9 καὶ τὸ add. ante ἐπίπλοον D | 11 εἴη om. 
18 κἀν] καὶ ἐν D | 16 πολὺ pro zov U | 17 καὶ ἐξ LU. 
18 verba ὥσπερ οὖν — πεπτικὴ σιτίων exc. Orib. ΠῚ 346 | 
39—90 αὐταῖς ἐνέθηκεν L | 91 ἀπολλύοιτο U ἀποίϊοντο WW. 
ἀπόλοιτο D Orib. | τὴν τροφὴν U | 32. καὶ om. V πάω θρκις 
£p τοῖν L* | 23. γεγενημένης L ἐνυπάρχει Wl, Oni. adeo WS 

x 
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τοῖς Περὶ τῶν φυσιχῶν δυνάμεων ὑπομνήμασιν ἀπο- 
δέδεικται. μὴ οὐχ ἑκάστῳ τῶν τοῦ (mov μορίων ὑπάρ- 

χειν τινὰ δύναμιν ἀλλοιωτικήν. οὐ μὴν οὐδὲ πόρρω 

που τῆς γαστρὸς ἡ τῶν ἐντέρων οὐσία. ὥστ᾽, εἰ καὶ 
δύναμιν ἀλλοιωτικὴν ἀναγκαῖον ἦν ἔχειν αὐτὰ καὶ τῇ ὁ 
γαστρὶ παραπλησίαν, ἐξ ἀνάγκης ἕπεται τὸ κἀν τού- 
τοις πέττεσϑαι τὴν τροφήν. ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν ἥπατι τὸ 
οἷον ἐργαστήριόν ἐστι τῆς αἱματώσεως, οὕτως ἐν τῇ 

γαστρὶ τὸ τῆς πέψεως. ὅτι δ᾽ οὔτε τῆς τῶν περιττω- 

μάτων εἷς τὸ πρόδω φορᾶς ἕνεκεν οὔτε πέψεως, ἀλλὰ v 

τοῦ πᾶν εἰς τὰς φλέβας ἀναλαμβάνεσθαι τὸ κεχυλω- 

μένον ἐν τῇ κοιλίᾳ παρεσκεύασται τὰ ἔντερα, μαϑεῖν 

ἔνεστι, πρῶτον μὲν τῷ μηδενὶ τῶν ξῴώων ἁπτομένην 

αὐτὴν τῶν ὀργάνων οἷς ἀποπατεῖ κατασκευασϑῆναι, 

καίτοι γ᾽ οὐκ ἦν ἀδύνατον εὐθὺς εἷς τὴν ἔδραν κα- 
λουμένην τὸ κάτω πέρας αὐτῆς ἐχτετάσϑαι, δεύτερον 

δὲ τῷ παμπόλλας τῶν ἐντέρων τὰς ἕλικας ἐν τοῖς 

325 πλείστοις ξῴοις γενέσϑαι. καὶ τρίτον τῷ μηδ᾽ ἂν éx- 
πεμφϑῆναι τῆς γαστρὸς τὴν τροφήν. cl μὴ τελέως 

ἐπέφϑη᾽ δέδεικται γὰρ καὶ τοῦτο. τὸ μὲν δὴ μὴ συν- m 
αφϑῆναι ταῖς ἕδραις τῶν ξῴων τὰς γαστέρας ἐνδεί- 

κνυται σαφῶς ἕτερον μὲν εἶναι δεῖν ὄργανον πέψεως 
σιτίων, ἕτερον δ᾽ ἀναδόσεως. εἴπερ γὰρ ταὐτὸν Tw, 

ἐκινδύνευον ἂν πολλάκις ὠμὴν καὶ ἄπεπτον ἀναλαμ- 

βάνειν αἱ φλέβες τὴν τροφήν᾽ οὐ μὴν ἔδει γίγνεσϑαι ss 

1 τῶν anie φυσικῶν om. ΒΡ | 1—2 ὑπομνήμασιν ἀποδέ- 
δειχται BL ἀπ. ὁ. DU | 2 οὐχ ἑκάστῳ BLU οὐχὶ καϑ᾽ ἔκαστον 
D | 4 ταῖς pro zov D || 7 τὸ del. 1,5} 9 verba^ οὔτε — ἔντερα 
exe. Orib. ἦτ 847 | 18 πρῶτον BL!U πρώτῳ DL?| 16---11 δευ- 
σέρω δὲ τὸ Ὁ δεύτρ δὲ τὸ BL! δευτέρῳ δὲ τῷ DL? | 18 τρέτον 
τὸ B τρέτῳ τῷ DL*U | 20 ἐπέφϑη Ὁ πεφϑῇ BDL 26 τὴν *qo- 
M BLU τροφήν D | γενέσϑαν V γίνεσθαι D 

pL F -. 
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τοῦτο. δῆλον οὖν, ὡς ἕτερον μὲν πέψεως. ἕτερον δ᾽ 
ἀναδόσεως ἐχρῆν εἶναι μόριον. τὸ δὲ μὴ ἁπλοῦν 
ἐκτετάσϑαι μέχρι τῆς ἔδρας αὐτό, παμπόλλαις δ᾽ 

ἐπανόδοις κυκλοτερέσιν ἐν τῷ μεταξὺ διειλῆφϑαι τοῦ 

5 μὴ ῥᾳδίως ἐχπίπτειν τοῦ ξῴου τὴν τροφὴν ἐνδεικτικὸν 
ὑπάρχον ὁμολογεῖ τοῖς προειρημένοις. εἰ γὰρ ἑτέρα 
τις κοιλία διεδέχετο τὴν προτέραν καὶ ἣν ὥσπερ ἐκείνη 
πέψεως ὄργανον οὕτως ἡ δευτέρα ταμιεῖον ἀναδόσεως. 

οὐχ ἂν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ παμπόλλη τε καὶ διὰ πολλῶν 
10 φλεβῶν εἷς ἧπαρ ἀνελαμβάνεϑ᾽ ἡ | τροφή. νῦν μὲν 856 

γὰρ αἱ τῶν ἐντέρων ἕλικες ἀναρίϑμητόν τι πλῆϑος 

φλεβῶν ἐξ ἥπατος εἰς ἑαυτὰς ἐμφυόμενον ἔχουσαι 
σύμπαντα τὸν ἐν τῇ γαστρὶ πεπεμμένον χυμὸν ἀνα- 
πέμπουσι. τότε δ᾽ ἂν ὀλίγοις στόμασι φλεβῶν ὀλίγον 

15 ἑκάστοτε τῆς κεχυλωμένης ἐναρμόττον τροφῆς βραδεῖάν 
τε καὶ πολυχρόνιον ἐποιεῖτο τὴν ἀνάδοσιν. ἅπτεσθαι 
μὲν γὰρ χρὴ τὰ στόματα τῶν ἀγγείων τοῦ κατειργα- 
σμένου καὶ πεπεμμένου χυμοῦ. μεγάλης δ᾽ ὑὕποτε- 
ϑείσης τῇ προτέρᾳ κοιλίᾳ δευτέρας βραχέος ἂν ἥπτετο 

30 μέρους τῆς τροφῆς ἡ γαστήρ, ὅσον περ; ἔψαυεν αὐτῆς 
μόνον, τὸ πλεῖστον δ᾽, ὅσον ἦν ἐν τῷ βάϑει, διέφυγεν 
ἂν τὰς λαβὰς τῶν φλεβῶν. ἀλλὰ νῦν γε τὸ τῆς δι- 
ἐξόδου στενὸν sig βραχέα μύρια κατακερματίζον τὴν 
τροφὴν ἅπασαν ὀλίγου δεῖν ἀναγκάξει τῶν ἐντέρων 

1 οὖν U οὖν ἦν L γὰι γὰρ ἣν Db la μὴν μηδ᾽ BDL | 10 ἀνε- 
EE» «oris BLU] 11 Yerba al cbr tesivby: δέω τὸ 

(ovo exc. Orib. 847 | 12 ἑαυτὰς BL Orib. αὐτὰς 
Dri ibv 1, Orib.| 15 ἐναρμόττων D | 17 χρὴ] 9st D | 
18 E L | 18—19 ὑποταϑείσηρ L || τς προτέρας κοιλίας 
IDL*U || 20 τῆς τροφῆς 25 γαστὴρ et in marg. eadem manu. Giles: 
ἢ, τροφὴ eje γασερὸς U. ἡ τροφὴ τῆς γαστρύς DL | ὅσουπερ Ὅν. 
οὗπερ ἡ pea Ὁ [31 μόνον L* μόνου ΌΤΙ Và» ἵν V 
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ἅπτεσϑαι τοῦ χιτῶνος, eig ὃν αἱ φλέβες ἀνεστόμωνται., 
καὶ διὰ τοῦτο χαὶ τῶν ἐπὶ τοῖς ἀγγείοις στομάτων. 

εἰ δὲ δὴ καὶ διαφύγοι τις ἐν τῇ κατὰ τὴν πρώτην 
ἕλικα διεξόδῳ, κατὰ τὴν δευτέραν ἅψεται, κἂν εἶ 

ταύτην διαφύγοι., κατὰ τὴν τρίτην ἢ τετάρτην ἢ πέμ- 

327 πτὴν ij τινα τῶν ἐφεξῆς, || πάμπολλαι γάρ εἶσι. κατὰ 
δὴ τὴν οὕτω στενὴν καὶ μακρὰν καὶ παμπόλλας ἕλικας 
ἔχουσαν ὁδὸν ἅπαν ἀναγκάξεται τῆς τροφῆς μέρος 

ὁμιλῆσαί ποτ᾽ ἀγγείου στόματι. καταπεπύκνωται γὰρ 

ἐν κύκλῳ πᾶν ἔντερον ἀναρίϑμῳ τινὶ πλήϑει στομάτων iw 
tiom καϑηκόντων, ὑφ᾽ ὧν ἀναρπάξεται τὸ χρηστὸν 

τῆς διεξερχομένης τροφῆς. ὥστ᾽ οὐχ ἄν τις διαλάϑοι 

καὶ ἐχπέδσοι τοῦ ξῴου χυμὸς εἷς ϑρέψιν χρήσιμος, ὅταν 

γε νόμῳ φύσεως διοικῆται τὰ κατὰ τὸ σῶμα. τούτων 

γὰρ ἡ νῦν ἐξήγησις. οὐ τῶν ἀρρωστημάτων, ἡνέκα τὸ 
συγκέχυται μὲν ἡ τάξις, ἐμποδίξεται δ᾽ ἡ τέχνη τῆς 
φύσεως. ἐπικούρου δέ τινος ὀρέγοντος χεῖρα καὶ τὸ 
λυποῦν ἐξάγοντος προσδεῖται. τοῦτο μὲν οὖν καὶ εἰ 
μὴ λέγοιτο καϑ’ ἑκάστην ὧν προχειριξόμεϑα χρειῶν, 
οὐχ ὁ μὴ λέγων ἀμελὴς ἀλλ᾽ ὃ μὴ προσυπακούων s 
ἀβέλτερος. αἱ δὲ δὴ τῶν ἐντέρων ἕλικες ἐδείχϑησαν 
ἕνεκα τοῦ πᾶσαν ἀκριβῶς ἀναδοϑῆναι τὴν πεπεμμένην 
τροφὴν γεγονυῖαι καὶ τοῦτ᾽ ἦν ἄρα τὸ πρὸς τοῦ Πλά- 

828 τῶνος εἰρημένον, οοὅπως μὴ ταχὺ || διεκπερῶσα ἡ τροφὴ 

ταχὺ πάλιν ἑἕτέρας δεῖσϑαι τὸ σῶμα ἀναγκάξοι καὶ ss 

οι 

1 εἰς ὅσον 1,10 | ἀνεστόμωνται Ὁ ἀναστομοῦνται BDL 
6 πάμπολλα 1 δὴ BLU γε Ὁ 8 ὁδὸν BL*U ὅλον DL! | ἅπαν: 
om. D | ἅπαν μέρος B τὸ μέρος D || 9 ante ἀγγείου add. τῷ τοῦ 
D || 12—18 διαδράσοι (ex — σαι corr. L) καὶ λάϑοι καὶ ἐκπέδοιε 
LU διαδράση x. λάθη x. εἰσπέσοι B J 18 προσδεῖσϑαι D | 30 
ὠμελητὴρ D | 28 γεγονυῖαι D γεγονέναι BLU | ἄρα ἦν D | 
Pat. Tim. p. 78 A || 9& διεκπερῶσα BLU διαπερῶσα D (25 ceo- 
φῇς ἑτέρας Plato ἑτέρου D 
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παρέχουσα ἀπληστίαν διὰ γαστριμαργίαν ἀφιλόσοφον 
καὶ ἄμουσον ἀποτελοῖ πᾶν τὸ ϑνητὸν γένος.“ ὅσοις 

γοῦν τῶν ξῴων οὐκ εἰσὶν ἕλικες, ἀλλ᾽ ἁπλοῦν ἔχει 
μέχρι τῆς ἕδρας ἀπὸ τῆς γαστρὺς ἐκτεταμένον ἔντερον, 

s ἄπληστα πάντα καὶ γαστρίμαργα καὶ διὰ παντὸς προσ- 

κείμενα τῇ τροφῇ χαϑάπερ τὰ φυτά. ἀλλὰ γὰρ περὶ 
τούτων μὲν ᾿Αριστοτέλει καλῶς εἴρηται τά τ᾽ ἄλλα καὶ 
ὅτι κατὰ βραχὺ τῶν φυτῶν J| φύσις ἀποχωροῦσα 
ἕτερον ἑτέρου ἕῷον ἐργάξεται τελεώτερον, ἕως ἂν ἐπὶ 

τὸ τὸ πάντων ἀφίκηται τελεώτατον, ὑπὲρ οὗ νῦν ἡμῖν 
πρόκειται λέγειν. οὔχουν οὐδὲ περὶ τοῦ πλήϑους τῶν 
ἐν τοῖς μηρυκάξουσι ξῴοις κοιλιῶν ἐμὸν ἂν εἴη λέγειν 
οὐδὲ περὶ τῆς καϑ᾽ ἕκαστον εἶδος fglov γαστρός, ὥσπερ 
οὐδὲ περὶ τῶν ἄλλων ὀργάνων τῆς τροφῆς εἴρηται 

15 γὰρ Δριστοτέλει χαλῶς ὑπὲρ ἁπάντων. εἰ δὲ μὴ βραχὺς 
ἦν ὃ βίος εἰς τὴν τῶν καλλίστων ἔρευναν, ἴσως dv 

πότε καὶ τὸ κατ᾽ ἐχείνην τὴν ϑεωρίαν ἐλλεῖπον ἐξειρ- 
γασάμεϑα. | νυνὶ δ᾽ ἀγαπῶμεν, εἰ μόνου δυνηϑείημεν 329 
ἀνϑρώπου τὴν κατασκευὴν ἀκριβῶς ἐξηγήσασϑαι. πάλιν 

30 οὖν τὸν λύγον ἐπὶ τὰ συνεχῆ τοῖς εἰρημένοις ἔπανα- 
γάγωμεν ἀναμνήσαντες κἀνταῦϑα τοὺς ἀναλεξομένους 

τόδε τὸ γράμμα μηδεμίαν ἐπιξητεῖν ἀκούειν ἀπόδειξιν 

ἐνεργείας μηδεμιᾶς, εἰρῆσϑαι γὰρ ἅπασαν ἐν τοῖς Περὶ 
τῶν φυσικῶν δυνάμεων ὑπομνήμασιν, ὥσπερ καὶ ὅτι 

35 τὰ χαϑήκοντα τῶν ἀρτηριῶν εἰς ἔντερα στόματα βραχύ 

3 ἀποτελεῖ BD | 4 μέχρις D. || 6 τὰ add. U* om, BDL | 
καὶ add. Yos γὰφ D Τ' μὲν om. | 9 ἕως ἂν» ἐκὶ BL ὧρ ἂν 
BE UE DL irse eui D ] 11. οὐκοῦν 
omisso οὐδὲ vocabulo D Μὲ οὐδὲ τῆς περὶ τοῦ πλήϑους τῶν 
ἐν ὧδε τῆς περὶ τὸ xcd" ἔχαστον εἶδος U | 1ὅ πάντων Ὁ ἁπών»- 
τῶν BDL | 16 τὸν r. x. ἔρανον D | 31 ἀναλεξαμένους WS 

v D | 35 ἀκούσειν D | 94 τῶν φυονκῶν WW 
wer D | 25 τῶν ἀρτηριῶν BLU ἀρτηριῶν V 
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τι τῆς τροφῆς ἀναλαμβάνει. τὸ δὲ πλεῖστον αἱ φλέβες. 
αὐτὸ μέντοι τοῦϑ᾽ ὅτι κατὰ φύσιν ἐν ἀρτηρίαις αἷμα 

περιέχεται, καϑ᾽ ἕτερον λόγον ἰδίᾳ δέδεικται. νῦν οὖν 
ὅσον ἔτι λοιπόν ἐστι τῆς τῶν ἐντέρων κατασκευῆς, 
λεχϑήσεται. πάδας τὰς ἐκκριτικάς τε καὶ προωστικὰς 5 

ὀνομαξομένας ἐνεργείας τε καὶ δυνάμεις cl τῶν ἐγκαρ- 

σίων ἰνῶν ἐδείχϑησαν ἐργαξόμεναι κινήδεις ὥσπερ τὰς 

ἐπισπαστικὰς αἱ τῶν εὐθειῶν. ὡς οὖν ἡ γαστὴρ ἀμ- 
φοτέρας ἔχουσα δυοῖν ἐδεήϑη χιτώνων ἐναντίως ἐχόντων 
ἀλλήλοις. οὕτω τῶν ἐντέρων ἕχαστον ἕν εἶδος ἔχον κι- τὸ 

330 νήσεως τὸ προωστικὸν ἕν xal χιτῶνος | εἶδος εἰς ἐγ- 

καρσίας τὲ καὶ κυκλοτερεῖς Lvag ἀναλυόμενον ἐχτήσατο. 

τί δὴ οὖν οἱ χιτῶνες αὐτῶν δύο γεγόνασιν. εἴπερ 
ὁμοίως ἔχουσιν ἀμφότεροι; περιττὸς γὰρ ἂν εἶναι δό- 

ξειεν ὃ ἕτερος. ἀλλ᾽ οὐχ ὧδ᾽ ἔχει" σφοδρότητός τε 
γὰρ ἕνεκα τῆς ἀποκριτικῆς δυνάμεως καὶ δυσπαϑείας 

αὐτῶν τῶν ὀργάνων ὃ τῶν ἐντέρων χιτὼν διττὸς ἐγέ- 
vero. ὥσπερ γὰρ ἐν τῇ γαστρὶ μένειν ἐπὶ πλέον, ἵν᾽ 

ἀκριβῶς πεφϑῇ. βέλτιον ἦν τοῖς σιτίοις, οὕτως ἐνταῦϑὰ 

μὴ μένειν. ἐν γὰρ τῷ φέρεσϑαι διὰ μακρᾶς ὁδοῦ καὶ 30 

στενῆς ἀκριβῶς 9' ἅμα καὶ ταχέως ἡ ἐξ αὐτῶν εἰς 
ἧπαρ ἀνάδοσις ἐγένετο. ὅτι δὲ καὶ sio τὴν ἀσφαλείας 

καὶ δυσπαϑείας ἀκρίβειαν οὐ σμικρὰν τοῖς ἐντέροις 

ὠφέλειαν οὗ δύο χιτῶνες παρέχονται. δηλοῖ μάλιστα 

τὰ δυσεντερικὰ παϑήματα. πολλοῖς γοῦν καὶ πολλάκις 35 

με 5 

3 δέδεικται LU λέλεκται BD || 4 ἔτι λοιπὸν] ἐλλεῖπον D | 
7 ὥσπερ] ὡς D | 8 óc] ὥσπερ D || 10 verba τῶν ἐντέρων — ἕτερος 
ἔξωϑεν exc. Orib. III 847—348 || 19 τοῖς σιτίοις BLU τὰ σιτία 
D | ἐνταυϑοῖ D | 20 μὴ om. U | τὸ φέρεσϑαι U || 22 ἐγένετο U 
ἐγένετο D γίγνεται L | εἰς τὴν scripsi: τὴν εἰς codd. | ἀσφά- 
4e&er LU ||23 δυσπάϑειαν Ὁ | κἂν τοῖς ἐντέροις VV tv x. t£. V 
ἐν om. U . 

P . -4ü - 
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ἐϑεασάμεϑα κακῶς 0' ἅμα καὶ xoovíog νοσήσασι 
πλεῖστον τῶν ἐντέρων ἀποσαπέν, ὡς πολλαχόϑι τὸν ἔν- 
δὸν ὅλον ἀπολέσϑαι χιτῶνα, καὶ ὅμως ἐβίων 9 οὗτοι 
καὶ διεγένοντο, μὴ ἂν διασωθέντες, εἰ μὴ καὶ δεύτερός 

5 τις ἦν | ἐπὶ τῷ διεφϑαρμένῳ χιτὼν ἕτερος ἔξωϑεν. 881 
ἐνίοις ὃὲ τῶν ἐντέρων ἐπιτείνονταί τινες ἔξωϑεν ἵνες 

εὐθεῖαι χατὰ μῆχος ἕνεκα τῆς τῶν ἐγχαρσίων δυσπα- 
ϑείας. διὸ καὶ τοῖς λεπτοὺς ἔχουσι ξῴοις τοὺς τῶν 

ἐντέρων χιτῶνας ἢ τὰς ἐνεργείας σφοδροτέρας τοῦϑ᾽ 

τὸ ὑπάρχει μάλιστα. κίνδυνος γὰρ ἦν ἀποσπασϑῆναι τὰς 
ἐγκαρσίας ἀλλήλων μὴ συνεχομένας ἔξωϑεν οἷον δεσμῷ 
τινι ταῖς εὐθείαις. διὰ τοῦτο δὲ καὶ κατὰ τὸ ἀπευ- 

ϑυσμένον αἱ τοιαῦται πλείους εἰσίν, ὅτι πολλοῖς καὶ 

σκληροῖς περιττώμασι τῆς ξηρᾶς τροφῆς ἀϑροιξομένοις 
τὸ ἐνταῦϑα βιαίως περιστέλλεσϑαι τοὺς ταύτῃ χιτῶνας 

ἀναγκαῖον ἦν. ἔξωϑεν οὖν αὐταῖς ἐπιβέβληται δεσμὺς 
εὐθεῖαί τινες ἵνες. ἐπὶ δὲ τῶν πλείστων (oov ὅλον 

τὸ χόλον ἰσχυροῖς δεσμοῖς ἔσφιγκται κατὰ μῆκος 
ἄνωϑεν κάτω παρατεταμένοις £vl χαϑ᾽ ἑκάτερον μέρος. 

so ὅτι δὲ xcl τὸ περιτόναιον αὐτὸ τοῦτον πάλιν τὸν δεύ- 
τερον ἀμφιέννυσι χιτῶνα καὶ συνδεῖ τὰ ἔντερα πάντα 
πρός v& τὰ κατὰ τὴν ῥάχιν σώματα καὶ πρὸς ἄλληλα, 

πρόσϑεν εἴρηται. καϑόλου | γὰρ οὐδέν ἐστι τῶν κάτω 332 

τῶν φρενῶν ὄργανον, ὃ μὴ καλύπτεταί τινι χιτῶνι 

1 νοσησάντων sed in margine νοσήσασιν U | 2 πλείστων U 
πλεῖστον ἔντερον Orib. | πολλαχόϑεν D | 9—83 τὸν ὅλον ἔνδον 
1: σωθέντες U | 5 χιτὼν Orib.: χιτῶνι codd. | ἕτερος χιτὼν 
πὰ. L | ὃ ἔξωϑεν om.L | 10 αὐτῆς U ταύτης B | 16 ἐπιβέβληται. 
δεσμὸς BD ἐπυβέβληνται δεσμοὶ U | 19 ἕτερον μέρος ὯΝ 
πτερὸν μέρει (sic) D | 90 αὐτὸν τοῦτον πάλιν Ὁ αὐτὸν πάλιν͵ 
τοῦτον» D [| 31 ἀμφιέννυσι χιτῶνα BLU χ. à. V | 92: GdaQe ὍΛΑΣ 
due D|[34 τῶν φρενῶν LU. φρενῶν BD 
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τὴν ἀρχὴν τῆς γενέσεως ἐκ τοῦ περιτοναίονυ λαμ- 
βάνοντι. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν λεπτῶν ἐντέρων ἱκανὰ 

καὶ ταῦτα. 
Cap. XVIIL Περὶ δὲ τῶν παχέων ὧδ᾽ ἔχει. καϑά- 

περ τὸ λεπτὸν ἀναδόσει παρεσκεύαστο καὶ ταύτης 5 

ἕνεκεν ἐγεγόνει καίτοι καὶ πέττον τὴν τροφὴν καὶ 

προωϑοῦν,. οὕτω καὶ τὸ παχὺ [πᾶν] ἔντερον οὐχ 

ἀϑρόας χάριν ἐκκρίσεως ἐγένετο. καίτοι πολλοῖς γὲ 
τῶν πολυβόρων ξῴων, οἷς ἔνεστιν εὐθὺ τὸ ἔντερον, 
οὐδὲν εἷς εὐρύτητα παραλλάττον αὐτοῦ τὸ κάτω πέρας 10 

ἰδεῖν ἔστιν. ἀλλὰ ταῦϑ᾽ ὥσπερ ἀεὶ νέμεται, καὶ ἀπο- 
πατεῖ συνεχῶς. ἄμουσόν τινα καὶ ἀφιλόσοφον ὄντως, 

ὥσπερ ὁ Πλάτων ἔλεγε. διαξῶντα ξωήν. ὅσα δὲ τε- 

λεώτερα καὶ βελτίω τῶν ξῴων. οὔτ᾽ ἐσϑίει διὰ παντὸς 

οὔτ᾽ ἀποπατεῖ. τοῦ μὲν δὴ μὴ δεῖσϑαι συνεχῶς τῆς τὸ 
ἔξωϑεν τροφῆς αἱ τῶν ἐντέρων ἕλικες ἐδείχϑησαν 

αἴτιαι. τοῦ δὲ μηδ᾽ ἀποπατεῖν ἑτοίμως. ἀλλ᾽ ἐκ μα- 
8338 χροτέρων διαστημάτων ἡ τοῦ παχέος εὐρύτης ἐν- 

τέρου τὴν αἰτίαν ἔχει, δευτέρα τρόπον τινὰ γαστὴρ αὖ- 
τοῖς ὑποβεβλημένη καϑάπερ ἡ κύστις τοῖς οὔροις. ἵνα so 
γὰρ μήτ᾽ ἀποπατῇ συνεχῶς μήτ᾽ οὐρῇ τὰ (Oc, τοῖς 
μὲν ὑγροῖς περιττώμασιν ἡ κύστις ὑπόκειται. τοῖς δὲ 

2 τῶν λεπτῶν U! ἐντέρων add. U? in margine λεπτῶν 
ἐντέρων articulo omisso B τῶν ἐν. τῶν 4. D || 8 καὶ ταῦτα 
BLU ταῦτα D || 5 post λεπτὸν add. ἕντερον B | παρεσκεύασται 
D | 7 παχὺν U | πᾶν suspectum | οὐκ om. LU || 8 καίτοι] καὶ 
LU καίτι B || 9 £v ἐστιν LU ἔνεστιν Β ἐστιν D | εὐθὺς U | 
10 οὐδὲν LU οὐδὲ BD | 18 ὁ Πλάτων BLU καὶ Πλ. D | διασό-- 
ἕοντα U | 18—14 τελεώτερα καὶ f. LU βελτιώτερα (Bic) καὶ 
τελεώτερα B τελεώτατά τε x. βελτίω D | 14 τῶν ξῴων om. B | 
1ó verba τοῦ μὲν — καὶ τὸ κόλον exc. Orib. III 348 | cvye- 
χῶρ BL Orib. συνεχοῦς cett. | Yt ὁμοίως vro ivo(ume D ἢ 
17—18 μακρῶν L| 19 post δευτέρα sàà. δὲ Ὁ 
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ξηροῖς τὸ παχὺ καλούμενον ἔντερον, ὃ δὴ καὶ κάτω 
κοιλίαν ὀνομάξουσί τινες, ἀρχὴ δ᾽ αὐτοῦ τὸ τυφλὸν 

ἔντερον" οὗ γὰρ δὴ τελευτᾷ τὸ λεπτὸν ἔντερον, ἐν- 
τεῦϑεν εἰς μὲν τὰ δεξιὰ τὸ τυφλόν, εἰς τὰ ἀριστερὰ 

εδὲ τὸ xólov ἀποφύεται διὰ τῆς δεξιᾶς πρότερον 

ἀνενεχϑὲν λαγόνος. τὸ μὲν δὴ τυφλὸν ἄντικρυς οἷον 
γαστήρ τίς ἐστι παχεῖα εἰς ὑποδοχὴν περιττωμάτων 
ἐπιτήδειος, ἀνάλογον δ᾽ αὐτῷ καὶ τὸ κόλον. καὶ τοῖς 
pe πλείστοις τῶν ὀρνίϑων διὰ τὸ σφοδρὸν τῆς ἔνερ- 

3o γείας τὸ τυφλὸν ἔντερον διττόν ἐστι. καὶ γὰρ οὖν 
καὶ εἴ τι διέλαϑε τὴν ἀνάδοσιν ἐν τῇ κατὰ τὸ λεπτὸν 
ἔντερον διόδῳ, τοῦτ᾽ ἐν τῇ κατὰ τὸ τυφλὸν ἐπὶ πλέον 
μονῇ πᾶν ἀχριβῶς ἐξιχμάξεται καὶ τοῖς ὄρνισι σχεδὸν 
ἅπασιν ἰσχυρὰς τῶν κατὰ τὴν γαστέρα xcl τὰ ἔντερα 

16 μορίων τὰς ἐνεργείας ἔχουσιν ἀποϑέσεις τῶν || περιτ- 334 
τωμάτων ἐγένοντο διτταὶ πρὸς τὸ μήτε ταχέως διεξ- 
τούσης τῆς τροφῆς ἀνεξίκμαστόν τι καταλείπεσθαι καὶ 

τὴν ἀποπάτησιν ἀϑρόαν εἰσάπαξ, μὴ συνεχῶς καὶ 
κατὰ βραχὺ γίγνεσθαι. ἀλλ᾽ ἀνθρώποις τε καὶ τοῖς 

xo πεζοῖς ξῴοις ἅπασιν ἕν τὸ τυφλὸν ἔντερον ἡ φύσις 
ἐργασαμένη κατὰ τὴν δεξιὰν λαγόνα κατέϑετο, διότι 
χώραν ἐνταῦϑ᾽ ἐπιτήδειον εἶχε σχολάξουσαν ὑψηλοτέρου 
τοῦ δεξιοῦ νεφροῦ κειμένου διὰ τὴν ἐν τοῖς ἐφεξῆς 
εἰρησομένην αἰτίαν. 

x — Cap. XIX. Ταῦτά τ᾽ οὖν ἅπαντα ϑαυμαστῶς τῇ 

1 ὃ δὴ — τὸ τυφλὸν ἔντερον om. D | ὃ ἔντερον (altero 
loco) om. bi 3—4 ἐνταῦϑα U | 4 εἰς τὰ de. BL εἰς ἀρ. D 
τὰ 15 Send διὰ add. δὲ Ὁ I? κῶλον BDL | καί rot pro καὶ 
τοῖς U | 17 ἀνεξίκμαστον BLU ἀνίκμαστον D | 18 μὴ om. D | 
καὶ om. D | 19 ἀνθρώπῳ D | 19— 30 τοῖς wwe πετοῖς 
gm. B ] 29 δειεήθειον U ἐπιτηδείαν BD | ὑψυμοτέφαν W V 
35 uir pro τ᾿ 
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τὴν ἀρχὴν τῆς γενέσεως ἐκ τοῦ περιτοναίου λαμ- 

βάνοντι. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν λεπτῶν ἐντέρων ἱκανὰ 

καὶ ταῦτα. 
Cap. XVIIL Περὶ δὲ τῶν παχέων ὧδ᾽ ἔχει. καϑά- 

περ τὸ λεπτὸν ἀναδόδει παρεσκεύαστο καὶ ταύτης 5 

ἕνεκεν ἐγεγόνει καίτοι καὶ πέττον τὴν τροφὴν καὶ 

προωϑοῦν. οὕτω καὶ τὸ παχὺ [πᾶν] ἔντερον ovx 
ἀϑρόας χάριν ἐκκρίσεως ἐγένετο. καίτοι πολλοῖς γε 

τῶν πολυβόρων toov, οἷς ἔνεστιν εὐθὺ τὸ ἔντερον, 
οὐδὲν tig εὐρύτητα παραλλάττον αὐτοῦ τὸ κάτω πέρας υ 

ἰδεῖν ἔστιν. ἀλλὰ ταῦϑ᾽ ὥσπερ ἀεὶ νέμεται, καὶ ἀπο- 
πατεῖ συνεχῶς, ἄμουσόν τινα καὶ ἀφιλόσοφον ὄντως, 

ὥσπερ ὁ Πλάτων ἔλεγε, διαξῶντα ξωήν. ὅσα δὲ τε- 

λεώτερα καὶ βελτίω τῶν ξῴων. οὔτ᾽ ἐσϑίει διὰ παντὸς 

οὔτ᾽ ἀποπατεῖ. τοῦ μὲν δὴ μὴ δεῖσϑαι συνεχῶς τῆς τ 
ἔξωϑεν τροφῆς αἱ τῶν ἐντέρων ἕλικες ἐδείχϑησαν 

αἴτιαι. τοῦ δὲ μηδ᾽ ἀποπατεῖν ἑτοίμως. ἀλλ᾽ ἐκ μα- 
888 κροτέρων διαστημάτων ἡ τοῦ παχέος εὐρύτης ἐν- 

τέρου τὴν αἰτίαν ἔχει, δευτέρα τρόπον τινὰ γαστὴρ αὖ- 
τοῖς ὑποβεβλημένη καϑάπερ ἡ κύστις τοῖς οὔροις. ἵνα Ὁ 

γὰρ μήτ᾽ ἀποπατῇ συνεχῶς μήτ᾽ οὐρῇ τὰ ξῷα, τοῖς 
μὲν ὑγροῖς περιττώμασιν ἡ κύστις ὑπόκειται, τοῖς δὲ 

2 τῶν λεπτῶν U! ἐντέρων add. U? in margine λεπτῶν 
ἐντέρων articulo omisso B τῶν ἐν. τῶν 4. D | 8 καὶ ταῦτα 
BLU ταῦτα D || ὅ post λεπτὸν add. ἔντερον B | παρεσκδύασται 
D | 7 παχὺν U | πᾶν suspectum [οὐκ om. LU || 8 καίτοι] καὶ 
LU καίτι B | 9 ἔν ἐστιν LU ἕνεστιν B ἐστιν D | εὐθὺς U | 
10 οὐδὲν LU οὐδὲ BD | 18 ὁ Πλάτων BLU καὶ II. D | διασώ- 
ξοντα U | 18—14 τελεώτερα καὶ f. LU βελτιώτερα (Bic) καὶ 
τελεώτερα B τελξώτατά τε x. βελτίω D | 14 τῶν ξῴων om. B 
16 verba τοῦ μὲν — καὶ τὸ κόλον exc. Orib. ΠῚ 848 | cvve- 

χῶρ BL Orib. συνεχοῦς ceti. | 11 ὁμοίως vro ἑτοίμως D (| 
17—18 μακρῶν L| 19 post δευτέρα «dà. δὲ Ὁ 
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ξηροῖς τὸ παχὺ καλούμενον ἔντερον, ὃ δὴ καὶ κάτω 
κοιλίαν ὀνομάξουσί τινες, ἀρχὴ δ᾽ αὐτοῦ τὸ τυφλὸν 
ἔντερον" οὗ γὰρ δὴ τελευτᾷ τὸ λεπτὸν ἔντερον, ἐν- 

τεῦϑεν εἰς μὲν τὰ δεξιὰ τὸ τυφλόν, εἰς τὰ ἀριστερὰ 
50b τὸ xólov ἀποφύεται διὰ τῆς δεξιᾶς πρότερον 
ἀνενεχϑὲν λαγόνος. τὸ μὲν δὴ τυφλὸν ἄντικρυς οἷον 

γαστήρ τίς ἐστι παχεῖα εἰς ὑποδοχὴν περιττωμάτων 

ἐπιτήδειος, ἀνάλογον δ᾽ αὐτῷ καὶ τὸ κόλον. καὶ τοῖς 
ye πλείστοις τῶν ὀρνίϑων διὰ τὸ σφοδρὸν τῆς ἔνερ- 

1ὸ γείας τὸ τυφλὸν ἔντερον διττόν ἐστι. καὶ γὰρ οὖν 
καὶ εἴ τι διέλαϑε τὴν ἀνάδοσιν ἐν τῇ κατὰ τὸ λεπτὸν 

ἔντερον διόδῳ, τοῦτ᾽ ἐν τῇ κατὰ τὸ τυφλὸν ἐπὶ πλέον 
μονῇ πᾶν ἀκριβῶς ἐξικμάξεται καὶ τοῖς ὄρνισι σχεδὸν 
ἅπασιν ἰσχυρὰς τῶν κατὰ τὴν γαστέρα καὶ τὰ ἔντερα 

i5 μορίων τὰς ἐνεργείας ἔχουσιν ἀποϑέσεις τῶν || περιτ- 884. 
τωμάτων ἐγένοντο διτταὶ πρὸς τὸ μήτε ταχέως διεξ- 
τούσης τῆς τροφῆς ἀνεξίκμαστόν τι καταλείπεσθαι καὶ 
τὴν ἀποπάτησιν ἀϑρόαν εἰσάπαξ, μὴ συνεχῶς καὶ 

κατὰ βραχὺ γίγνεσθαι. ἀλλ᾽ ἀνθρώποις τε καὶ τοῖς 
30 πεξοῖς ξῴοις ἅπασιν ἕν τὸ τυφλὸν ἔντερον ἢ φύσις 

ἐργασαμένη κατὰ τὴν δεξιὰν λαγόνα κατέθετο, διότι 
χώραν ἐνταῦϑ᾽ ἐπιτήδειον εἶχε σχολάξουσαν ὑψηλοτέρου 
τοῦ δεξιοῦ νεφροῦ κειμένου διὰ τὴν ἐν τοῖς ἐφεξῆς 
εἰρησομένην αἰτίαν. 

sx — Cap. XIX. Ταῦτά τ᾽ οὖν ἅπαντα ϑαυμαστῶς τῇ 

1 δ᾽ δὴ — οὐ cogis. ἔντερον om; Ὁ ἢ 8. ἔντερον: (altero 
looo) om. D | 3—4 ἐνεαῦϑα U | 4 εἷς τὰ ἀφ. BL. sig ἀφ. D 
Orib. | 5 post διὰ add. δὲ U [8 κῶῖον BDL | καί vor pro καὶ 
τοῖς U | 17 ἀνεξίκμασεον BLU ἀνίκμαστον D | 18 μὴ Om. D | 
xci om. D | 19 ἀνθρώπῳ D | 19— 20 τοῖς wwe metes 
om. B J 39 ἐπιτήδειον U ἐπιτηδείαν BD. | ὑψηλοτέραν WV 
35 piv pro τ' B 
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φύσει παρεσκεύασται καὶ zxQ0g τούτοις ἔτι μύες Éxa- 

τέραις ἐπίκεινται τῶν περιττωμάτων ταῖς ἐχροαῖς οἷον 
κλεῖϑρόν τι τοῦ μήτε συνεχῶς ἐχκρίνεσϑαι μήτ᾽ ἀκαί- 
ρῶς ἕνεκα. τῆς μὲν γὰρ κύστεως ὁ καλούμενος αὐχὴν 

μυώδης:ς ἐστί, τοῦ δ᾽ ἀπευϑυσμένου τὸ κάτω πέρας 

ὑπὸ μυῶν ἐν κύκλῳ περικειμένων σφίγγεται" καὶ δὴ 

τοὔνομ᾽ αὐτῷ σφιγχτῆρα διὰ τοῦτ᾽ οἶμαι τεϑεῖσϑαί. 
τινας. οἱ γὰρ δὴ μύες ἄπαντες ὄργανα τῆς κατὰ 

προαίρεσιν ὑπάρχοντες κινήσεως οὐκ ἐπιτρέπουσι τοῖς 

885 περιττώμασιν ἔξω φέρεσϑαι πρὶν κελεῦσαι || τὸν λο- 

γισμόν, καὶ τοῦϑ᾽ ἕν: μόνον ὄργανον ψυχικὸν ἐπὶ το- 

σαύτῃ τὲ καὶ τοιαύτῃ διεξόδῳ φυσικῶν ὀργάνων ἐπί- 
κειται καϑ᾽ ἑκατέραν τῶν περιττωμάτων τὴν ἐκροήν. 

καὶ οἷς ἂν ἢ παραλυϑῶσιν οἵδε οἱ μύες 17 ὁπωσοῦν 
ἑτέρως φϑαρῶσιν, ἀκουσίως τούτοις καὶ ἀκαίρως ἐκρέοντα 
τὰ περιττώματα δείκνυσιν ἐναργῶς, εἰς ὅσον αἰσχρὸς 

ἦν καὶ ἄμουσος ἂν ἡμῶν ὃ βίος. εἰ μηδὲν ἐξ ἀρχῆς ἡ 

φύσις προὐνοήδσατο βέλτιον. ἀλλὰ ταῦτά τε ϑαυμαστῶς 

αὐτῇ παρεσκεύασται καὶ ὕπως ἂν ἅπαντα τὰ κατὰ τὴν 

γαστέρα καὶ τὰ ἔντερα μὴ μόνον τοῖς ἄλλοις μέρεσι 

τοῦ σώματος ὑπηρετῇ πρὸς ϑρέψιν. ἀλλὰ καὶ αὐτὰ 

τρέφηται καλῶς, οὐκ ἀργῶς οὐδὲ ῥᾳϑύμως παρῆλϑε; 

πρῶτον μὲν γὰρ ἐν παντὶ τῷ μεδεντερίῳ φλέβας ἐποί- 
ηόεν ἰδίας ἀνακειμένας αὐτῶν τῇ ϑρέψεν τῶν ἐντέρων 

μὴ περαιουμένας εἷς τὸ ἧπαρ᾽ ὡς γὰρ καὶ Ἡρόφιλος 

6 καὶ δὴ καὶ B || 7 τεθεικέναι D || 18 ἑκάτερον U | 14 ἂν 
om. U l οἵδε om. L | 15 ἑτέρω U ἀκουσίως τούτοις καὶ ἀκαί- 
ρως Β ἀκουσίως (ἄκουσιν L) τούτοις ἐκρ. LU ἀκουσίως ἐκρ. τ. π. 
τούτοις D || 17 ἦν ante ἂν colloc. B || 18 προνοήσατο U | ye pro 
ze DU ) 20 μορίοις B | 22 καὶ add. ante οὐκ U | προῆλϑε D || 
23 e pen BLU παντὶ D | 24 αὐτῶν LU! αὐτῷ BDU ( 25 τὸ 
om. 

20 
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ἔλεγεν, εἰς ἀδενώδη τινὰ σώματα τελευτῶσιν αἴ 

φλέβες αὗται τῶν ἄλλων ἁπασῶν ἐπὶ τὰς πύλας ἀνα- 

φερομένων" ἔπειτα | καὶ τὰ κατὰ τὸν ἐπίπλουν ἀγγεῖα 380 
πάμπολλα τὸν ἀριϑμὸν ὄντα παρεσκεύασεν οὐχ ἥκιστα 

5 καὶ πρὸς τήνδε τὴν χρείαν ὡς ἅπαντα .ϑρέψοντα τὰ 
συνεχῆ. καὶ ταῦτ᾽ ἐπήρκεσεν ἄμφω τὰ σοφίσματα τῇ 
φύσει πρὸς τὴν τελέαν ϑρέψιν ἐντέρων τε καὶ γαστρός. 
ἦσαν γὰρ δὴ καὶ ἄλλαι δύο τῆς ϑρέψεως αὐτῶν ἐπι- 
κουρέαι, μία μὲν ἡ ἐν αὐτῷ τῷ πέττειν τὴν τροφήν, 

10 ἐδείχϑη γὰρ οὖν καὶ τοῦτο, καί vig ἑτέρα κατὰ τὰρ 
μακροτέρας ἀσιτίας ἑλκόντων τι τῶν κάτω μορίων κἀξ 
αὐτοῦ τοῦ ἥπατος, ἤδη μὲν τῆς ἀναδόσεως τῆς εἰς 
αὐτὸ καὶ τῆς τῶν ἀναδοϑέντων ἀκριβοῦς κατεργασίας 

τε καὶ διακρίσεως ἐπιτετελεσμένων, τῶν κάτω δ᾽ ὁρ- 
35 γάνων τηνικαῦτα δεομένων τε χαὶ ἕλχειν δυναμένων 

χρηστὸν αἷμα. ϑαυμάξουσι δέ τινες. εἰ δι᾽ ὧν ἔμ- 
προσϑὲεν φλεβῶν ἀνάδοσις εἰς ἧπαρ ἐγίγνετο, διὰ τῶν 

αὐτῶν αὖϑίς mors παλινδρομήσει χρηστὸν αἷμα, μήτ᾽ 

ἄλλο τι τῆς φύσεως ἔργον εἰδότες μήϑ᾽ ὅσην ἔχει δύ- 
3οναμιν ἣ τῶν δεομένων ϑρέψεως ὀργάνων δλκή, περὶ 

ἧς ἐν ἑτέροις ἀποδέδεικται. 

Cap. XX. Τὸ δὲ δὴ λοιπὸν ἔτι τῆς περὶ τὰ νῦν 881 

προκείμενα μόρια διηγήσεως ἔργον τε καὶ τέχνημα τῆς 

φύσεως ἤδη λεγέσϑω. πάμπολλα μὲν εἰς ἕκαστον τῶν 
35 ἐντέρων ἐπεραιοῦτο στύματα φλεβῶν οἷον δένδρου τινὺς 

ἔσχατά τε καὶ λεπτὰ διξῶν πέρατα. συνάγουσα δ᾽ ἡ 

2 αὗται αἱ gl. D | 3 τὰ add. L om. cett. | τὸν ἐπίπλουν 
BDLU rà ἐπίπλοον k | 6 ϑρέψαντα.- ϑρέψοντας D | 1 τελείαν 
Ὁ 1,18 αὐτῶν add. BLU om. D [ 11 καὶ ἐξ D | ττ-- (Β διὰ τῶν 
αὐτῶν BL δι’ αὐτῶν DU | 19 τι τῶν τὴς φύσεως ἔργων WV V 
35 ἐπεραιοῦντο L 
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φύσις ὥσπερ ἐν roig δένδροις τὰς λεπτὰς ἐκείνας 

ῥίξας εἷς παχυτέρας, οὕτως ἐν τοῖς ξῴοις εἷς ἀγγεῖα 

μείξω τὰ σμικρότερα κἀκεῖνα πάλιν εἷς ἕτερα μείξω 

καὶ τοῦτ᾽ ἀεὶ ποιοῦσα μέχρι τοῦ ἥπατος εἰς μίαν ἀνή- 
γαγεν ἅπαντα φλέβα τὴν ἐπὶ πύλαις, ἀφ᾽ ἧς καὶ ἡ ὁ 
εἷς τὴν γαστέρα καὶ ἡ εἰς τὸν σπλῆνα φερομένη φλὲψ 

ἀποφύεται. καὶ μέν γε καὶ τὰς ἀρτηρίας εἰς μίαν 

ὡσαύτως ἁπάσας μεγάλην ἀρτηρίαν ἀνήγαγε τὴν ἐπὶ 
ῥάχιν. μακροῦ δ᾽ ὄντος τοῦ μεταξὺ χωρίου τῆς ἀρχῆς 

τῶν ἀγγείων ἁπάντων καὶ τῆς τελευτῆς οὐκ ἦν ἀσφαλὲς 1 
ἀφρούρητα παράγειν ἀγγεῖα λεπτά" καὶ γὰρ αὖ καὶ 
ὥσπερ ἐκρέματο τὰ πρὸς τὰς πύλας ἀναφερόμενα τοῦ 

ἥπατος ἐπ᾿ οὐδενὸς ἑδραίου βεβαίως κείμενα καὶ οὐδὲ 
βοήϑεια μέντοι τις ἦν αὐτοῖς ἑτέρα κατὰ τὴν ó0óv, 

388 ὑφ᾽ ἧς ἐδράξοιτό τε καὶ || διαλαμβάνοιτο καὶ στηρίξοιτο. 15 
πῶς οὖν καὶ τούτων προὐνοήδσατο τῆς ἀσφαλείας, ὡς 

μήτε πηδῶντος μήτε πίπτοντος μήτε πληττομένου σφο- 

δρῶς ἔξωϑεν τοῦ ξῴου ϑλασϑῆναί πῃ καὶ διαρραγῆναι 

καὶ παϑεῖν αὐτά; ἀπὸ τοῦ συνδοῦντός τὲ καὶ ἀω- 
φιεννύντος τὰ ἔντερα χιτῶνος, ὃν ἀπὸ τοῦ περιτο- 30 
ναίου τὴν γένεσιν ἔχειν ἐλέγομεν, ἀποφύσασα χιτῶνα 

παραπλήσιον αὐτῷ τῷ περιτοναίῳ τούτῳ τῶν ἀγ- 
γείων ἕκαστον ἠμφίασεν. ἐν δὲ ταῖς μεταξὺ χώραις 
τῶν ἀγγείων ταῖς κεναῖς αὐτὸν ἑαυτῷ τοῦτον ἐπιβάλ- 

λουδα τὸν χιτῶνα καὶ διπλοῦν ἐργαζομένη δυσπαϑῆ ss 

μὲν οὕτω καὶ αὐτὸν τὸν χιτῶνα δεσμόν τε καὶ φρουρὰν 

ἀσφαλῆ τοῖς ἀγγείοις κατεσκευάσατο. τοῖς πλείστοις 

0' αὐτῶν, ὅσα πάνυ μετέωρα καὶ ὄρϑια πρὸς τὸ ἧπαρ 

4—5 ἀνήγαγεν BL ἤγαγεν D | 7 μήν γε D || 8 ἤγαγε B | 
9 ῥάχιν LDU ódyn» B ῥάχει ch | 16 τούτου DL ( 17 μήτε πί- 

zrzovrog BL μήτ᾽ ἐμπίπτοντος DU | 18 δαγῆναι V V 2 πὰνυ ox. VS 
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ἀνατέτατο, καϑ' ὃ συνάπτει πρὸς ἄλληλα, τοῦτ᾽ αὐτῶν 
εὐπαϑέστατον ἔσεσθαι γνοῦσα σαρχοειδῆ τινα φύσιν 
ἐπέϑηκε τοὺς καλουμένους ἀδένας, οἱ δὴ ὥσπερ σφῆνές 
τινες ἐγχείμενοι ταῖς σχίσεσι τῶν ἀγγείων ἕδραν ἀσφα- 

5. λῆ παρέχουσιν αὐτοῖς, ὡς μηδὲν πάσχειν ὑπὸ βιαίου 
συμπτώματος μηδενός. ἤδη μὲν ἡμῖν καὶ τὸ | μεσά- 389 
θαιον ἀπείργασται τῷ λόγῳ" Gxomtiv δὲ χρὴ τοὐν- 
τεῦϑεν, εἰς τίνα ποτὲ χώραν ἄμεινον ἦν τῇ φύσει 
καταγαγεῖν τὴν ἐξ ἥπατος ἐκείνην φλέβα τὴν μεγάλην 

τὸ τὴν τὰς ἐκ τοῦ μεσαραίου φλέβας ἁπάσας ἐκδεχομένην. 
ἀλλ᾽ ἐπεὶ μέγεθος αὔταρκές ἐστιν ἤδη τῷ βιβλίῳ, διὰ 
τοῦ μετ᾽ αὐτὸ καὶ τοῦτο καὶ τἄλλα τὰ περὶ τῶν ὀργά- 

νῶν τῆς τροφῆς ὑπόλοιπα διέξειμι. 

TAAHNOT ΠΕΡῚ XPEIAX MOPION 

15 BIBAION IIEMIITON. 

Cap. 1. Σκοπεῖν δὲ χρὴ τοὐντεῦϑεν, εἰς τίνα ποτὲ 940 
χώραν ἄμεινον ἦν τῇ φύσει καταγαγεῖν τὴν ἐξ ἥπατος 
φλέβα τὴν μεγάλην τὴν τὰς ἐκ τοῦ μεσαραίου πάσας 
ἐκδεχομένην " ἐχρῆν γὰρ δήπου τὴν αὐτὴν ταύτην φλέβα 

Ls καὶ τὰς ἐκ τῆς γαστρός τε καὶ τοῦ σπληνὸς ὑποδέ- 
ξασϑαι, τὰ δ᾽ αὐτὰ καὶ περὶ τῆς ἀρτηρίας, ἣν ἀπὸ 

1 ἀνετέτατο L ἀνατέτατο U ἀνεπέτατο D | καϑὰ B | τοῦτ᾽ 
αὖ.] τούτων U | 2 εὐπαϑέστατον BL, εὐπαϑέστερον D εὐπαϑε- 
gu ΤΊ] 8 ἐπέθηκε BLU ἐνέθηκε D [5 μηδὲ BL' | 1 ἀπειρ- 
γάσατο pro ἀπείργασται τῷ! || 7—8 τοῦτο χρὴ ἐντεῦϑεν B | ὃκατα- 

κατάγειν DLU | 11 ἐστὶν αὕταρχες B | ἤδη τῷ f. BL 
om. DU [12 τὰ ἄλλα U | 18 διέξειμι BDL διέξειμεν U V 

Subscriptiones: 127709 περὶ χρείας μορίων τὸ 4 V τέλος τοῦ 
verdorov fuffior Β vrl. γαληνοῦ m. χρείας μορίων Qv. A V 
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τῆς ἐπὶ τὴν ῥάχιν μεγάλης ἀποβλαστάνειν ἔφαμεν, 
εἰρῆσθαι νόμιξε. καὶ μέν ys καὶ τῆς κύστεως τῆς 

841 ἐπὶ τῷ ἥπατι τοὺς ἀποφυομένους πόρους, | οἷς ἔμελλεν 

ἐχκενώσεσϑαι τὴν χολήν, ἐχρῆν οἶμαι καὶ αὐτοὺς ἐλϑεῖν 
οὐκ εἰς ὃν ἔτυχε τόπον τῆς γαστρὸς ἢ τῶν ἐντέρων, : 
ἀλλ᾽ slg ὃν αὐτοῖς τε ἦν ἀσφαλὲς ἰέναι κἀκείνοις ἄλυ- 
zov ὑποδέχεσϑαι τοιοῦτον περίττωμα. σκοπεῖσθαι δὴ 
πάρεστιν, εἴ τινα βελτίω τόπον ἕτερον ἔχομεν εἰπεῖν, 

ὃν ἡ φύσις παριδοῦσα πρὸς τὸν χείρω τὲ καὶ ὄφαλε- 
ρώτερον ἕκαστα τῶν εἰρημένων ἤγαγεν. 10 

Cap. II. 44oxvéov δὲ τῆς σκέψεως ἐνθένδε. πότε- 

gov ἄμεινον ἦν πολλὰς ἐκφύσασαν αὐτὴν φλέβας ἐκ 

πολλῶν μερῶν τοῦ ἥπατος εἰς ἕκαστον τῶν ὑποκειμέ- 
vov ὀργάνων μίαν ἀπάγειν. ἢ χωρίον ἕν ἐπιτήδειον 

ἐκλεξαμένην τοῦ σπλάγχνου μεγάλην μὲν ἐκ τούτου ι16 

μίαν, ἐκ ταύτης δὲ τὰς ἄλλας, οἷον ἐκ πρέμνου κλάδους, 

ἀποφύειν. ἐμοὶ μὲν δοκεῖ τοῦτ᾽ εἶναι τὸ βέλτιον" οὐ 

μόνον γὰρ αὐταῖς ταῖς διὰ μακροῦ παραχϑησομέναις 

φλεψὶν οὐκ ἦν ἀσφαλὲς εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς εἶναι λεπταῖς, 
ἀλλὰ καὶ τῷ ἥπατι πολλὰς ἐκφύσεις τὲ καὶ κατατρήδεις Ὁ 

842 ἔχειν οὐκ ἦν ἄμεινον, ἀλλὰ δηλονότι | πανταχόϑεν μὲν 
ἐσκεπάσϑαι χιτῶνι στεγανῷ βέλτιον ἦν αὐτῷ, δύο δ᾽ 

ἐχφύσεις εἶναι τὰς πάσας φλεβῶν ἰσχυρῶν, ἄνω μὲν 
τῆς κοίλης, κάτω δὲ τῆς ἐπὶ πύλαις. εἴπερ οὖν βέλ- 
τιον ἦν μίαν εἷναι τὴν ἐνταῦϑα φλέβα, ξητῶμεν ἤδη, s: 
ποῖ προάγειν αὐτὴν καὶ πῶς κατασχίξειν ἄμεινον ἦν. 

1 τὴν ῥάχιν B ῥάχιν 1, τῇ ῥάχει DL? | 2 νομίξειν Ὁ || 6 c8 L 
γε D om. BU | ἦν om. U  ἐέναι BL εἶναι cett. | 7 δὴ] δεῖ U | 
9 παραδοῦσα DU | τὸν (τὸ Ὁ) χείρω LU τὸ χεῖρον cett. d 
10 ἔχαστον D | 14 ὀργάνων BLU uoctov D(16 κλάδους DL 
κλάδων B || 17 ἀποφύσειν BD | v0 Ὁ om. ce. VAS ποοηϑυσο- 
βέναις B | 24 κοίλης BLU κοιλίας D' superscr. ws Ὁ 
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ἐμοὶ μὲν δοκεῖ κἀνταῦϑα μεταξὺ τῆς γαστρὸς καὶ τῶν 
ἐντέρων ἀφιχομένην οὕτω χρῆναι πρὸς ἑκάτερα διανέ- 
μεσϑαι. κατωτέρω μὲν γὰρ εἴπερ ἀφίκετο, πολὺ τῆς 
ποιλίας ἀπεχώρησεν ἄν, ἀνωτέρω δ᾽ αὖ πρὸς τῷ πολὺ 

5 πάλιν ἀφίστασθαι τῶν ἐντέρων ἔτι καὶ σφαλερὰν τὴν 

ἐπίβασιν εἶχε κατὰ τῆς γαστρός, ὀργάνου συνεχῶς 
μεταβάλλοντος εἰς μεγίστην μὲν διάστασιν ἐν ταῖς τῶν 

σιτίων πληρώσεσι, συνίξησιν δ᾽ ἐν ταῖς κενώσεσιν. 
ἵν᾽ οὖν ἐξ ἴσου μὲν ἡ διανομὴ τῶν φλεβῶν aec 

19 γέγνηται τοῖς ὀργάνοις τῆς τροφῆς, βεβαίαν δ᾽ ἔδραν 
αὐτὸ τὸ xcrióv ἐξ ἥπατος ἀγγεῖον ἔχῃ, μεταξὺ τῆς 

γαστρὸς ἐχρῆν αὐτὸ καὶ τῶν ἐντέρων ἀχϑὲν ἐπιβῆναι 
χατὰ τοῦτο τοῖς ὑποκειμένοις σφονδύλοις. ἀλλ᾽ οὐκ 

εἰς ἄλλο μέν τι χωρίον || ἰέναι τῇδε τῇ φλεβὶ βέλτιον 848 
το ἦν, εἰς ἕτερον δὲ τῇ μετ᾽ αὐτῆς μελλούσῃ σχίξεσθαι 
καϑ᾽ ὅλον τὸ μεσάραιον ἀρτηρίᾳ. πανταχοῦ γάρ, ὅπου 

μηδὲν ἄλλο μεῖξον κωλύει, συγκατασχίξει ταῖς φλεψὶ 
τὰς ἀρτηρίας ἡ φύσις, ἅμα μέν, ἵνα τοὺς ὑμένας, οἷς 

σκέπει τε ἅμα καὶ συνδεῖ πρὸς τὰ παρακείμενα τὰς 

ὸ φλέβας, εὐθὺς καὶ ταῖς ἀρτηρίαις ἔχῃ χρησίμους, ἅμα 
δ᾽, ἵνα σύμπνοιά τὲ καὶ μετάδοσις τῶν ὑλῶν τοῖς 
ἀγγείοις ὑπάρχῃ" καὶ γὰρ καὶ τοῦτ᾽ ἀποδέδεικται δι᾿ 
ἑτέρων. ἀλλὰ καὶ τὴν εἰς ἧπαρ ἀπόφυσιν ἀπὸ τῆς 
αὐτῆς ταύτης ἀρτηρίας ἔδει ποιήσασϑαι καὶ τὸ νεῦρον, 

35 ὃ καὶ αὐτὸ συγκατασχίξεται τῇ τ᾽ ἀρτηρίᾳ καὶ τῇ φλεβὶ 
καθ᾽ ὅλον τὸ μεσάραιον, εὐθέως αὐταῖς συνάρξασϑαι" 
καὶ μέν ys καὶ ἣν εἰς ἧπαρ ἀπόφυσιν ἔπεμπε τοῦτο 

1 μὲν οὖν B | τῆς γε BL διάστασιν codd. διάτασιν eh ἢ 
9 ἅπασι BLU ἅπασα D | 14. ἰέναι] εἶναι U | 15. αὐτῆ V, ταῦτα. 
B ταύτῃ DU | 18 οἷς] olo» Ὁ || 20 δὲ καὶ τὰς üewnpies V V 
35 τ᾽} re BL om. DU [| 26 cf. Orib. Vl 394 9t 3 τὸν S 
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τὸ νεῦρον, οὐδ᾽ ἐξ ἑνὸς ἦν ἀσφαλέστερον ἑτέρου ποιή- 
ὅασϑαι χωρίου. δειχϑήσεται δ᾽ ὀλίγον ὕστερον, ὡς 

καὶ τοὺς τὸ χολῶδες περίττωμα τῆς ἐφ᾽ ἥπατι κύστεως 
ἐκκενώδοντας πόρους sig τοῦτον ἐχρῆν ἀχϑῆναι τὸν 
τόπον. ὥστ᾽. ἐπεὶ καὶ φλέβα καὶ ἀρτηρίαν καὶ νεῦρον ὁ 
καὶ τέταρτον σὺν αὐτοῖς τὸ χοληδόχον ἀγγεῖον sig ἕν 

844 τοῦτ᾽ [ ἐχρῆν ἀφικέσϑαι χωρίον, εὔδηλον, ὡς καὶ τὰς 
ἀρχὰς αὐτῶν τῆς σχίσεως ἀναγκαῖον ἦν ἐνταυϑοῖ γε- 

νέσϑαι. ἀλλ᾽ ἔστιν ἕκαστον ἀγγεῖον εὐπαϑέστατον, οὗ 
κατασχίξεται. καὶ εἶ μέλλοι τι διὰ βίαιον κένησιν ὅτι- 10 

οὖν αὐτῶν πείδσεσϑαι κακόν, ἑτοιμότατον αὐτὸ παϑεῖν, 

ἵνα σχίξεται. μεγάλης οὖν βοηϑείας ἐδεῖτο τοῦτο τὸ 
χωρίον εἷς ἀσφάλειαν τῶν κατ᾽ αὐτὸ διανεμηθϑησομέ- 

vov τὲ καὶ καταδσχισϑησομένων ἀγγείων, ἣν ἡ φύσις 

ἐπισταμένη ἀδενῶδές τι σῶμα δημιουργήσασα. τὸ κα- 15 
Aoópsvov πάγκρεας, ὑπεστόρεδέ τε ἅμα καὶ περιέβαλεν 

ἐν χύκλῳ πᾶσι καὶ τὰς σχίσεις ἀνεπλήρωσεν, ὡς μηδὲν 
αὐτῶν εὔσχιστον εἷναι μηδὲ ἀστήρικτον, ἀλλ᾽ ἐπὶ μα- 
λακοῦ καὶ μετρίως εἴχοντος ἀναπαυόμενα πάντα, καὶ 
ἣν κινηϑῇ που σφοδρότερον, οὐ σκχληροῖς καὶ ἀντιτό- 30 
νοις ἐμπίπτοντα σώμασιν, ἀλλὰ πράως μὲν ἐκδεχομέ- 

νοις αὐτά, κατὰ βραχὺ δὲ τὸ βίαιον τῆς κινήσεως 
ἐκλύουσιν, ἄπληχτά τε καὶ ἄϑλαστα καὶ ἄρρηκτα διὰ 
παντὸς φυλάττεσθαι. καὶ μέν γε καὶ ὑμένας ἰσχυροὺς 

846 ἰδίᾳ τε x«9' ἕκαστον ἀγγεῖον καὶ κοινῇ | πᾶσιν αὐτοῖς ss 
περιέβαλεν, ἀμφιέδοντάς τε καὶ συνάψοντας οὐ πρὸς 

4 ἐκκενώσαντας BU | ἀχϑῆναι BLU εἶναι D | 12. ἕνα 
BL!U? in marg. ὅπου DL?U! | 12—183 τὸ γωρίον τοῦτο D | 
16 ὑπέστρωσεν Ὁ ὑπεστόρεσέ τε ἅμα om. Ὄ περιέβαλλεν 
BU | 20 που U πολύ που L πολὺ D πρὸς B | 28 ἕλκου- 
σεν U |[ 26 περιέβαλλεν BLU | ἀμφιέδοντάς τε καὶ συνάψοντας 
BL ἐμφεέσαντάς v. κ- συνάψαντας ce. ct. Oris. Δ $65 
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τὸν ἀδένα μόνον, ἀλλὰ καὶ σὺν ἐκείνῳ τοῖς μὲν ὑποκει- 
μένοις τοῖς κατὰ τὴν ῥάχιν πρώτοις καὶ μάλιστα, μετὰ 
ταῦτα δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι τοῖς περικειμένοις ὁρ- 

γάνοις. ἀλλ᾽ οὐδὲν τούτων ἐπέπρακτ᾽ ἂν αὐτῇ καλῶς 

5 ἐν τῷδε τῷ χωρίῳ, μὴ προπαρασκευασαμένῃ τιν᾽ εὐρυ- 
χωρίαν αὐτοῖς. εἰ δέ γε συνῆπτο τῷ πυϑμένι τῆς 
κοιλίας ἡ νῆστις, αἱ κατ᾽ ἐκείνην ἂν ἕλικες οὐ σμικρὰν 

στενοχωρίαν εἰργάξοντο. 

Cap. ΠΙ. Ταῦτα δὴ προορωμένη τὺ πρῶτον ἁπάν- 
ἴοτῶν ἔντερον τὸ τῇ γαστρὶ συνημμένον οὐκ εἰς ἕλικας 

εὐθέως ἐπέκαμψεν, ἀλλ᾽ εἰς τοσοῦτον προήγαγε κατὰ 

τῆς ῥάχεως ἐκτεταμένον, εἰς ὅσον ἔμελλεν ἱκανὴν εὐρυ- 
χωρίαν παρέξειν τοῖς προειρημένοις σώμασιν. ἐφεξῆς 
δ᾽ ἐκείνων ἑλίττεται καὶ κάμπτεται, καὶ καλεῖται τὸ 

15 μέρος τοῦτο τῶν ἐντέρων νῆστις, ὅτι διὰ παντὸς εὑρί- 
σχεται κενόν, οὐδὲ τοὐλάχιστον ἐν ἑαυτῷ τροφῆς πε- 
θιέχον. ὅσον δὲ μεταξὺ ταύτης τε καὶ τοῦ πυϑμένος 

τῆς κοιλίας ἀνέλικτον ἔμεινε δι’ ἣν εἴπομεν || αἰτίαν, 346 
ἔϑος τοῦτο τοῖς ἀνατομικοῖς ἀνδράσι τὴν εἰς τὸ ἔντε- 

30 ρὸν ἔχφυσιν ὀνομάξειν, ὥστ᾽ εἶναι τὸν μετὰ τὴν γαστέ-. 
ρα κατάλογον τῶν διαδεχομένων τὴν τροφὴν ὀργάνων 
τοιόνδε᾽ πρῶτον μὲν τὴν ἔχφυσιν, δεύτερον δὲ τὴν 
νῆστιν, τρίτον δὲ τὸ λεπτὸν ἔντερον καὶ τέταρτον τὸ 

τυφλὸν καὶ πέμπτον τὸ χόλον καὶ ἕκτον τὸ ἀπευϑυ- 
as σμένον, ἐφ᾽ ᾧ κατὰ τὸ πέρας οἱ σφίγγοντες καὶ κατέ- 

χοντες τὰ περιττώματα μύες εἰσί. καὶ ἤδη δῆλον, ὡς 
ἁπάντων αὐτῶν εἴρηται τῆς κατασχευῆς ἡ χρεία, κατὰ 
μὲν τὸν παρόντα λόγον τῆς ἐχφύσεως, ἐν δὲ τῷ προη- 

δ᾽ προσπαρασχευασαμένῃ LU | 10. τὸ} τωι Ὁ | 9 τὸν τῶν 
U τῶν Μ᾽) 99 ἔκφυσιν} cf. l'heophil. l1 & | 24 κύνον V. ἀθῶον 
ceté. / 35 τὸ om. DU 
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yovuévo τῆς τε τοῦ λεπτοῦ καὶ παχέος ἐντέρου συμ- 

πάσης διαφορᾶς. εἰ δέ τι καὶ παραλελεῖφϑαι δόξειεν, 

ἢ κοινὸν ἔχειν εὑρεϑήσεται τοῖς εἰρημένοις τὸν λο- 

γιόσμόν, ὡς ἄν τινα καὶ χωρὶς τοῦ παρ᾽ ἡμῶν ἀκοῦσαι 

ῥᾳδίως ἐξευρεῖν αὐτὸν τοῖς ἔμπροσθεν ἑπόμενον. ἢ s 

χρείαν οὐδεμίαν αὐτὸ τῷ boc παρεχόμενον ἐξ ἀνάγκης 
ἔπεσϑαι τοῖς ἕνεκά του γεγονόσιν, ὥσπερ καὶ ἡ νῆστις. 

ἀλλ᾽ Ot, μὲν δι᾽ οὐδεμίαν αὕτη χρείαν ἐγένετο τοιαύτη, 
841 τοῖς δ᾽ ἕνεκά του || κατεσκευασμένοις ἠκολούϑησεν. ὀλί- 

γον ὕστερον ἐπιδείξομεν. ὅτι δ᾽, εἶ μὴ τὰ συνεπινοεῖ- 10 
σϑαι δυνάμενα τοῖς λεγομένοις αὐτός τις ἕκαστος 

λογίξοιτο, πάντα δ᾽ ἀξιοῖ παρ᾽ ἡμῶν ἀκούειν, εἰς μα- 

κρὸν μῆκος ἐχπεδσεῖται λόγων ἡ παροῦσα διέξοδος, 

ἐλαχίστῳ μάλιστα τῷδ᾽ ἄν τις τεκμηρίῳ καταμάϑοι. 

εἰρημένου γὰρ ἐν τῷ νῦν δὴ λόγῳ περὶ τῆς εἰς τὸ λε- 15 
πτὸν ἔντερον ἐχφύσεως, ὅτι χρῆν ἐπὶ τῆς ῥάχεως αὐτὴν 

ἐκταϑεῖσαν οὐκ εὐθέως ἐλίττεσϑαι πρὶν χώραν παρα- 
σχεῖν τοῖς ἐν τῷ μέσῳ γαστρός τε καὶ νήστεως ὀφεί- 
Aovci τετάχϑαι, τάχ᾽ ἄν τις ὥσπερ παραλελειμμένον 

ἐπανέροιτο τὸ παρ᾽ ᾿Εραδσιστράτῳ γεγραμμένον. ἡ δ᾽ so 

εἷς τὺ ἔντερον ἔχφυσις ἐν δεξιᾷ κεῖται κατεστραμμένη 

πρὺς τὴν ῥάχιν. Orov ποτὲ χάριν ἐν δεξιᾷ καὶ διὰ τί 
κατεστραμμένη πρὸς τὴν ῥάχιν; ὧν τὺ μὲν ἐν τῷ πρὸ 

τούτου λόγῳ δέδεικται, τὸ δ᾽ οὐδὲ δεῖταί τυνος ἐξαι-- 
ρέτου διδασκαλίας, εἰρημένου γε δὴ μυριάκις ἤδη τοῦ ss 

3 προειρημένοις BL ἢ 5 αὐτὸν BL. αὐτὸ cett. | 6 αὐτὸ BL? 
αὐτῷ cett. | παρεχόμενον παρεπόμενον U | 7 vov] τούτου BU | 
19 ἀξιοίη L | 14 τεκμηρίω καταμάϑοι BLU τεκμηριώματι μάϑοι 
D | 15 εἰρημένον D! | 16 ἐχρὴν L χρὴν BU χρὴ D| 19 ὥσπερ] 
ὡς BL | 22 ὁτοῦ Ὁ ὕτου BL; verba ὅτου — δάχυν om. D || 
24 posí τινος add. ἀναγχαίας DV ἀναγκαίας καὶ «dd. B 
om. 
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μηδὲν ἀπολιπεῖν τὴν φύσιν ἀστήρικτον. εἰ γὰρ τοῦτο, 

πρόδηλον, ὡς καὶ τὴν ἔκφυσιν ἐκ τοῦ πυϑμένος τῆς 
κοιλίας | γενομένην οὐχ ἂν εἴασε μετέωρον, ἀλλ᾽ ἐπὶ 848 
τὴν ῥάχιν ἀγαγοῦσα πρῶτον μὲν ἕδραίαν ἐνταῦϑα 

5 κατέϑετο, μετὰ τοῦτο δὲ καὶ δεσμοῖς τισιν ὑμενώδεσι 
τοῖς ταύτῃ μέρεσι τοῦ eov ξυνῆψεν. ὅτι δὲ δι᾿ οὐ- 
δεμίαν ἔνια χρείαν γέγονεν, ἀλλ᾽ ἑτέροις ἐξ ἀνάγκης 
ἕπεται, καὶ ὡς οὐδὲ μόρια ταῦτ᾽ ἐστίν, ἀλλά τινα συμ- 
πτώματα, μάϑοις ἂν ἐπὶ τῆς νήστεως, ἧς ὡς ἐντέρου 

10 μὲν λεπτοῦ τὴν γένεσιν εἷς ὅσον ἐστὶ χρήσιμος, ὁ πρὸ 

τούτου λύγος ἐπέδειξεν, ὡς μέντοι κενοῦ τροφῆς οὐδε- 
μία χρεία τοῖς ξῴοις. ἀλλ ἐξ ἀνάγκης τοῦτ᾽ ἠχολού- 
ϑησε προηγουμένοις τισὶν ἑτέροις ἕνεκά του γεγονόσιν, 
ἔστι δ᾽ οἷς ἀκολουϑεῖ τάδε. πρώτη πάντων ἐντέρων 

15 ἡ νῆστις ὑποδέχεται τὴν ἐν τῇ γαστρὶ χυλωϑεῖσάν τε 
καὶ πεφϑεῖσαν τροφήν. ἡ ϑέσις δ᾽ αὐτῆς πλησίον 
τοῦ ἥπατος, ἀγγείων δὲ παμπόλλων ἐστὶν ἐν αὐτῇ 
στόματα τό τὲ χολῶδες περίττωμα μικρὸν ἀνωτέρω 

κατὰ τὴν ἐκ τῆς κοιλίας ἔκφυσιν οἱ χολαγωγοὶ πόροι 
30 καταφέρουσι. τὺ δ᾽ ἧπαρ ἐκ ταύτης πρώτης τὴν τρο- 

φὴν ἔτι κενὸν ὑπάρχον ἀναρπάξει. | τούτων δὲ τὰ μὲν 840 
εἷς τὸ ϑᾶττον ἀναδίδοσϑαι τὴν τροφήν, τὰ δ᾽ εἰς τὴν 

τῆς προωστικῆς ἐνεργείας διαφέρει σφοδρότητα. διὰ 
μὲν γὰρ τὸ πλῆθος τῶν ἀγγείων καὶ τὴν ἐγγὺς τοῦ 

3s ἥπατος ϑέσιν καὶ τὸ πρώτην δέχεσθαι τὰ πεφϑέντα 
καὶ κενῷ τῷ ἥπατι παρέχειν πλείστη τε καὶ διὰ ταχέων 

1 ἀπολείπειν L| ὃ γιγνομένην U | 6—7 οὐδεδιαμίαν BLU 
οὐδεμίαν D, correxi | 7 χρείαν ἔνια Ὁ} 9 je] ἡ U {10 τὸν 
Ἔσιν codd. ἡ γένεσις b | 11 ἀπέδειξεν D | X3 γεγόνασι V V 

4 τάδ» BL'U ταῦτα DL? | 17 δὲ] τε b | 18 χολῶδες 8e VS V, 
25 πρώτην LU πρῶτον BD 

-- ᾿ 
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ἡ ἐξ αὐτῆς ἀνάδοσις γίγνεται: διὰ δὲ τὸ πλησίον 

εἶναι τῆς πρώτης τοῦ χολώδους περιττώματος εἰς τὸ 
ἔντερον ἐμπτώσεως ἡ τῆς ἐνεργείας αὐτῆς σφοδρότης 
αὔξεται. ϑᾶττον μὲν γὰρ ἀναλαμβάνουσιν αἱ πολλαὶ 

φλέβες τῶν ὀλίγων καὶ αἱ δι᾽ ἐλάττονος εἰς ἧπαρ 
ἀνιοῦσαι τῶν διὰ μακροτέρου καὶ αἱ τὴν δλκὴν ἐκ 

χρηστοῦ πολλοῦ ποιούμεναι τῶν ἐκ μὴ τοιούτου καὶ 

cl κενῷ τῷ ἥπατι παραφέρουσαι τὴν τροφὴν τῶν ἤδη 

πεπληρωμένῳ. σφοδρότης δ᾽ ἐνεργείας προσγίγνεται, 
μήπω τῆς χολῆς μεμιγμένης τοῖς περιττώμασιν., ἀλλ᾽ 
ἔτι περιρρεούσης ἀκράτου κατ᾽ αὐτοὺς τοὺς χιτῶνας 

τῶν ἐντέρων καὶ δακνούδης τε αὐτὰ καὶ πρὸς τὴν 
ἔκκρισιν ἐρεϑιζούσης. ὅταν οὖν τὸ μὲν παραπέμπον 

850 ἔντερον ἐνεργῇ σφοδρῶς, τὸ δ᾽ ὑποδεχόμενον σπλάγ- 
χνον ἑτοίμως ἀναλαμβάνῃ, ταχέως ἀνάγκη διεξέρχεσϑαι 
τὴν τροφήν, ὡς μηδὲν ὑπομένειν κατ᾽ αὐτὸ τοῦτο 
μηδὲ χρονίξειν, ἀλλὰ δίοδον εἶναι μόνην καὶ ταύτην 
ὠκεῖαν. ἐπεὶ δ᾽ οὔϑ᾽ ὁμοίως ἀεὶ κεχυλωμένην δέχεται 

τὴν τροφὴν οὔϑ᾽ ὁμοίως ἕλκει τὸ ἧπαρ οὔϑ᾽ ἡ συρ- 
ρθέουσα χολὴ ποσότητά τε καὶ ποιότητα τὴν αὐτὴν ἀεὶ 
διαφυλάττει, κατὰ λόγον οὐκ ἴσαι διὰ παντὸς αἷ κεναὶ 
τῶν ἐντέρων ἕλικες, ἀλλὰ τοῖς μὲν πλείους. τοῖς δ᾽ 

ἐλάττους εὑρίσκονται. δῆλον οὖν, ὡς αὐτὴ μὲν ἡ τῶν 
πρώτων ἑλίκων κενότης οὐδενὸς ἕνεκα γέγονεν, ἕπεται 

δ᾽ ἐξ ἀνάγκης τοῖς ἕνεκά του κατεσκευασμένοις. οὔκουν 

ἅπαντα χρὴ ποϑεῖν ἀκούειν παρ᾽ ἡμῶν, ἀλλὰ τὰ μὲν 

4 αὐξάνεται B || ὁ μακροτέρου BLU μακρότρ D || 8 περι- 
φέρουσαι D || 9 πεπληρωμένων BD!LU corr. D? ] 12 ve αὐτὰ 
BLU zs om. D | 16 ἀναλαμβάνεται D | διεξέρχεσϑαι BL 
doy. DU 16—17 κατ᾽ αὐτὸ τοῦτο ΛΟ «ov αὐτὸ τότε post 

Ζρονέζει» colloc. D || 18 οἰκείαν Ὁ | ob9" SUVS οὐ 

20 
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αὐτὸν ἐκ τῶν εἰρημένων ὁρμώμενον ἐξευρίσκειν, ὡς 
περὶ τοῦ πρὸς τὴν ῥάχιν κατεστράφϑαι τὴν ἐκ τῆς 
κοιλίας ἔχφυσιν ὀλίγον ἔμπροσϑεν ἐλέγετο, τὰ δ᾽ οὐδὲ 
τῆς προχειμένης εἶναι διδασκαλίας νομίξειν. οὐ γὰρ 

srOv ἐξ ἀνάγκης ἑπομένων τοῖς ἕνεκά vov γεγονόσιν, 

ἀλλὰ τῶν κατὰ πρῶτον λόγον ὑπὸ τῆς φύσεως δε- 8δι1 
δημιουργημένων ἐξήγησιν ἐν τοῖσδε τοῖς ὑπομνήμασι 

ποιούμεϑα. 
Cap. IV. Μεμνημένος δή μοι τούτου διὰ παντὸς 

τὸ ἄχουε τῶν ἐφεξῆς. ἔρχομαι γὰρ δείξων, ὃ μικρῷ πρό- 
σϑεν ἀνεβαλόμην εἰπεῖν, ὑπὲρ τοῦ χολώδους περιττώ- 

ματος, ὡς εἰς τὴν éx τῆς γαστρὺς ἔχφυσιν ἄμεινον ἦν 

αὐτὸ συρρεῖν. τὸ μὲν οὖν αὐτῷ τῷ κατάγοντι τὸ 
περίττωμα πόρῳ βελτίονα τὴν βραχυτέραν ὁδὸν ὑπ- 

Ὁ ἄρχειν, εὐθὺς χαὶ τῶν ἄλλων μέλλοντι κοινωνήσειν, 

ὧν εἰς ἀσφάλειαν τοῖς ἐνταῦϑα παραγιγνομένοις ἀγ- 
γείοις ἡ φύσις παρεσκευάσατο, πρόδηλον εἶναι νομίζω 

τοῖς γε μὴ ῥαϑύμως τῶν ἔμπροσϑεν ἀκηκούσιν. ὅτι 

δὲ καὶ τοῖς ὑποδεξομένοις ὀργάνοις ἦν ἄμεινον, ὧδ᾽ 
xov μάλιστα μάϑοις, εἰ γνοίης τὸ πλῆϑος τῶν ἐξ 

ἀνάγκης ἐν αὐτοῖς γιγνομένων φλεγματωδῶν περιττω- 
μάτων, ὑπὲρ ὧν τῆς γενέσεως ὃ μὲν ἀκριβὴς λόγος 
ἐν τοῖς Περὶ τῶν φυσικῶν δυνάμεων ὑπομνήμασιν 
ἅμα ταῖς οἰκείαις ἀποδείξεσιν αὐτάρκως εἴρηται. τὸ 

30 δ᾽, ὅτι γίγνεται πολλὰ τοιαῦτα, τοῦτο | xo!) μόνον 855 

ὑπομνήσαντας νῦν ἐξ αὐτοῦ τινὰ πίστιν λαβεῖν εἰς 

1 αὐτὸν BU αὐτῶν DL | 8 ὀλίγον ὕστερον DU | 4 προκει-- 
μένης ὕλως Β1,} 6 ὑπὸ τῆς φύσεως add, U* in marg. | 9 τούτου 
om. D ἢ 11 ἀνεβαλλόμην B | ἐρεῖν BL | 13 αὐτῷ ῬΌΔΟΝ τὸ 
DLU ὅτε B | καταγαγόντι B | 14. βελτίονα εοδὰ. Güctov ἣν ὋΝ, 
31 ἐπομένων L| 96 αὐτοῦ BLU αὐτῶν D 

Garzwvs ed. Helmreich L M 
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τὴν τῶν προκειμένων ἀπόδειξιν. εἴ γέ τινι περιτετύ- 

χηκάς ποτε τὰς μὲν τῶν τροφίμων σιτίων προσφορὰς 

ἀποστρεφομένῳ καὶ δεινῶς ἀποσίτῳ καί, εἰ βιάξοιτο 

προσφέρεσϑαι, ναυτιώδει γιγνομένῳ, μόνα δ᾽, εἴπερ 

ἄρα, τὰ δριμύτερα προσιεμένῳ, χαίροντι δ᾽ οὐδ᾽ ἐπὶ s 
τούτοις. ἀλλ᾽ ἐμφυσωμένῳ τε καὶ διατεινομένῳ τὴν 
γαστέρα καὶ ναυτιῶντι καὶ βραχὺ ταῖς ἐρυγαῖς μόναις 

ἐπικουφιξομένῳ, διαφϑείροντι δ᾽ ἔστιν ὅτε καὶ αὐτὰ 

τὰ λαμβανόμενα σιτία καὶ μαλιστα τὴν εἰς ὀξύτητα 

διαφϑοράν, εἴ τινι τοιούτῳ περιέτυχες, εἶϑ'᾽. ὅπω: 10 

ἐϑεραπεύϑη, μέμνησαι, ῥᾳδίως οἶμαί δὲ πεισϑήσεσϑαι 
τοῖς λεχϑησομένοις" εἰ δὲ μή, ἀλλ᾽’ ἐγὼ μὲν ἐρῶ τὸν 
τρύπον τῆς τῶν ὧδε καμνόντων ἰάσεως. σὺ δ᾽, εἰ τῆς 

ἀληϑείας Épüg, ἐπί γε τὴν σαυτοῦ πεῖραν ἄγαγε τοῦ 

λύγου τὴν βάσανον ἀνάγνωθί cvs τὰ τοῖς ἰατροῖς 

εὑρημένα τε καὶ γεγραμμένα βοηϑήματα, κεφάλαιον 

ἔχοντα τῆς ἰάσεως, ἀπορρύψαι τῆς γαστρὸς τὸ φλέγμα, 
353 γλίσχρον μὲν ὃν καὶ φύσει, πολὺ δ᾽ [ἔτι γλισχρότερον 

ἐν ταῖς τοιαύταις διαϑέσεσιν ἐκ τῆς πολυχρονίου μο- 
νῆς ἐν οὕτω ϑερμῷ χωρίῳ γιγνόμενον. ἐγὼ γοῦν οἷδά so 
ποτέ τινα τῶν οὕτω διακειμένων ἐπὶ ταῖς δι᾽ ὀξυμέ- 
λιτὸς ῥαφανίδσι πλῆϑος μὲν ἄπιστόν τι παχυτάτου 

φλέγματος ἐμέδαντα, παραχρῆμα δ᾽ ὑγιᾶ τελέως ἀπο- 
δειχϑέντα, καίτοι τριῶν ye μηνῶν τῶν ἔμπροσϑεν οὔτ᾽ 

ἄλλο τι καλῶς εἶχεν αὐτῷ τῶν κατὰ τὴν κοιλίαν οὔϑ'᾽ s; 
αἱ πέψεις. ὅτι μὲν οὖν ἀναγκαῖόν ἐστιν ἔν τε τῇ 
κοιλίᾳ καὶ τοῖς ἐντέροις γεννᾶσϑαί τι τοιοῦτον περίτ- 
τώμα, δι’ ἄλλων. ὡς ἔφην, ἀποδέδεικται" τὸ δ᾽. ὅτι 

n Ce 

1 ἀπόδοσιν D | 4—6 εἴπερ ἄρα BLU ἄρα D | ? καὶ βραχὺ] 
καγώ βρ. B | 11 ῥαδίως om. L | 18 τῆς (pow st ow. Ὁ ἢ 14 
ἐρώης BL| xí τε L | 18 φύσεν καὶ δ 
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γεννᾶται, διά τε τῆς ἀνατομῆς φαίνεται καὶ τῶν ὁση- 

μέραι καταλαμβανόντων παϑημάτων τοὺς ἀνθρώπους 
ἐπὶ ταῖς τῶν τοιούτων περιττωμάτων πλεονεξίαις. ἕν 

δ᾽ αὐτῶν ἔστιν ἴαμα μόνον ἡ τῶν τὰ παχέα καὶ γλίσχρα 

5 διαιρεῖν τε χαὶ τέμνειν καὶ ἀπορρύπτειν δυναμένων 
προσφορά. ταύτης οὖν τῆς βοηϑείας εὐθέως ἐξ ἀρχῆς 
ἡ φύσις αὐτοῖς προὐνοήσατο τὸν δριμὺν καὶ ῥυπτικὸν 

τοῦτον χυμύν, ὃν ἐχρῆν πάντως ἐχκενοῦσϑαι τοῦ σώ- 

ματος, οὐκ || ἐπὶ τὸ πλησίον τῆς ἔδρας ἔντερον, ἀλλ᾽ 864 
10 εἷς τὴν πρώτην ἔχφυσιν ἀγαγοῦσα πρὺς τὸ μηδὲν τῶν 

ἐφεξῆς δεηϑῆναί ποτε τῆς ἔξωϑεν ἐπικουρίας. καὶ ἔστ᾽ 

ἄν γε καλῶς διοικῆται τὰ κατὰ τὺ ξῷον, ἀπορρύπτεται 

πᾶν αὐτῷ ὁσημέραι τὸ φλεγματῶδες περίττωμα. πλέο- 
vog δ᾽ ἀϑροισϑέντος ἔχ τινος κακοπραγίας τοῦ σώματος 

15 οὐχ ἀπογιγνώσκουσιν οἱ ἄριστοι τῶν ἰατρῶν εἰλεούς τὲ 
καὶ λειεντερίας καὶ τεινεσμοὺς ἔπεσϑαι, τὰ χαλεπώτατα 

τῶν κατὰ τὴν γαστέρα παϑημάτων. οὔχουν σμιχρὸν 

οὐδὲ τὸ τυχὸν ἡ φύσις εἰς ὑγίειαν τοῖς ἕῴοις ἐκ τῆς 

ἐπικαίρου καταφύσεως τοῦ χοληδόχου πόρου προὐνοή- 

30 σατο. τί δὴ οὖν οὐχ εἰς τὴν κοιλίαν ἐνέφυσεν αὐτοῦ 
«τινα μοῖραν, οὐκ ὀλίγα yc καὶ αὐτὴν ἀποτίκτουσαν 
τὰ τοιαῦτα περιττώματα; ταύτῃ καὶ μᾶλλον αὐτῆς 
οἶμαί σε ϑαυμάσειν τὴν πρόνοιαν. ἡμεῖς μὲν γὰρ 
ἀπερισκεπτότερον αἱρούμεϑα τὸ λυσιτελοῦν, εἰ καὶ 

35 τύχοι ποτὲ μειξόνως εἰς ἕτερα βλάπτειν πεφυχὸρ ἢ 

 παϑημάτων post ἀνθρώπους colloc. D | 4 τὰ om. D | post 
παχέα add. τε BL | 6 ταύτης BLU ταῦτ᾽ D| 7 αὐτὴ L αὐτοῖς 
L*| 10 ἀγαγοῦσα om. D | 11 post ἐφεξῆς add. ἐντέρων ch || 
11—12 ἔστ᾽ ἂν] ὅταν U | 13 αὐτῷ DL* αὐτῶν cett.| 16 δυσεν- 
πτερίας LU | 17 post-7«srég üdd. καὶ τὰ ἔντερα S Y Ἴ5-ν. 
᾿ἐρέρνον post μοῖραν colloc. D | 299—593 αὐτῆς os Wexwiisevv 

xt 
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e 3 ει ὠφελεῖν εἰς ἃ χρήξομεν. ἡ φύσις δ᾽ οὐδὲ καϑ’ ἕν 
365 τῶν ἑαυτῆς ἔργων || ἀπερισκέπτως οὐδ᾽ ὑπὸ ῥᾳαᾳϑυμίας 

ἐνίοτε μέγα κακὸν αἱρουμένη δι᾽ ἔλαττον ἀγαϑόν, ἀλλ᾽ 

ἀκριβεῖ μέτρῳ τὸ ποσὸν ἐν ἑκάστῳ κρίνουδα πολλα- 
πλάσιον ἀεὶ τὸ χρηστὸν ἀποτελεῖ τοῦ μοχϑηροῦ. μά- 

λιστα μὲν γάρ, εἴπερ οἷόν τ᾽ qv, ἄνευ παντὸς κακοῦ 
κατεσχεύαστ᾽ ἂν ἅπαντα ταῦτα᾽ νυνὶ δέ, οὐ γὰρ ἐνδέ- 
χεται τῆς ὕλης φυγεῖν τὴν μοχϑηρίαν οὐδεμιᾷ τῶν 

τεχνῶν οὐδ᾽ ἀδαμάντινόν τε καὶ πάμπαν ἀπαϑὲς ἐρ- 
γάδασϑαι τὸ δημιούργημα. καταλείπεται κοσμεῖν αὐτὸ τὸ 

τὸν ἐνδεχόμενον χόσμον. ἐνδέχεται δ᾽ ἄλλον ἄλλη 
τῶν ὑλῶν οὐ γὰρ ἐκ τῆς αὐτῆς δήπουϑεν οὐσίας τά 

τ᾽ ἄστρα γέγονε καὶ ἡμεῖς. οὔκουν οὐδὲ τὴν ἀπά- 
ϑειαν τὴν αὐτὴν ἐπιξητεῖν χρὴ καὶ μέμφεσϑαι τῇ 
φύσει, σμικρὸν εἴ τί που βλαβερὸν ἴδοιμεν ἐπὶ μυρίοις 15 

χρηστοῖς, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο δείξαντας, ὡς οἷόν v ἦν φυγεῖν 

τουτὶ τὸ δμιχρὸν ἄνευ τοῦ πολλὰ τῶν καλῶς γεγε- 

νημένων ταράξαι τε καὶ συγχέαι. τότ᾽ ἐγκαλεῖν αὐτῇ 
καὶ μέμφεσϑαι τῆς ὀλιγωρίας. εἰ μὲν γὰρ οὐδὲν ἔμελλε 

μέγα λυπήδειν εἰς τὴν κοιλίαν ἡ ξανϑὴ χολὴ καταρ- Ὁ 

356 ρέουσα, κακῶς ὑπερεῖδε τῆς ὠφελείας ἡ φύσις, ἣν &x 

τοῦ ῥύπτειν ἐφ᾽ ἡμέρᾳ τὸ γλίσχρον περίττωμα παρέ- 
ὅχεν ἂν ἡμῖν ὃ χυμὺς οὗτος. εἰ δὲ τοῦτο μὲν οὕτω 
σμικρόν, ὡς διὰ τῆς ἔξωϑεν ἐπικουρίας ἱκανῶς ἑπανορ- 

ϑοῦσϑαι δύνασϑαι., τὰ δ᾽ ἑπόμενα τούτῳ κακὰ τηλι- τ 
καῦτα τὸ μέγεϑος ἦν, ὡς ἄρδην ἀνατρέπεσϑαι τὸ τῆς 

co 

1 δ᾽ οὐδὲ Β οὐδὲ 1, δ᾽ οὐ DU 13 ἀπερίσκεπτος L8 μὲ 
γάλα κακὰ D | 7 τάνυτη BU; fort. ἅπαντ᾽ α ὑτῇ | 8 οὐδὲ 
οὐδεμέᾳ U οὐδεμίαν BD ᾿ 15 εἴ τι xov BL εἴπου τι D 
Ζ [7||[31 καλῶς D οὐ καλῶς LU? κακῶς eew. VA tape her 
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γαστρὸς ἔργον, οὐκ οἶδα, πῶς ἀχαριστότερος οὐκ ἂν 
εἴη τις εἷς τὴν οὕτω προνοησαμένην ἑαυτοῦ φύσιν ἢ 
τῶν δικαίων ἐπαίνων φϑονερώτερος, εἰ, δέον ὑμνεῖν 
αὐτήν, ὁ δὲ καὶ προσεγκαλοίη. τίς γοῦν ἀγνοεῖ τῆς 

εξανϑῆς χολῆς τὴν δύναμιν ἱκανῶς δριμεῖαν ὑπάρχου- 
σαν δάκνουσάν τε καὶ ῤῥύπτουσαν ἅπαντας τίς δ᾽ ἀπο- 

κρίνας ποτὲ κάτω πλέονα τὸν χυμὸν τοῦτον οὐκ ἤσϑετο 
προηγησαμένης ἐν τοῖς ἐντέροις δήξεως; τίς δ᾽ οὐκ 
οἷδεν, ὡς ἐμέτου χολώδους ἄλλα τέ τινα παϑήματα 

10 καὶ ἡ καρδιαλγία, δῆξις οὖσα τοῦ στόματος τῆς γα- 
στρός, ἐξ ἀνάγκης προηγεῖται; βούλει τῶν ᾿Ιπποχράτους 
συγγραμμάτων μνημονεύσωμεν ἐνταῦϑα καὶ τηλικοῦτον. 
ἐπικαλεσώμεϑα μάρτυρα περὶ πράγματος ἅπασι γιγνω- 
σκομένου; περιττὸν πάντως ἂν εἴη καὶ μάταιον. ἢ καὶ 851 

15 μὴν εἰ γιγνώσκεται πᾶσιν ἡ τῆς ξανϑῆς χολῆς δύναμις, 
οὐ χαλεπὸν ἐξευρεῖν, ὅτι πᾶν ἀνατρέψει τὸ τῆς γαστρὸς 
ἔργον, εἴπερ εἰς αὐτὴν συρρέοι. χκαϑ᾽ ὃν γὰρ λόγον 
ἄκρατος ἐμπίπτουσα τοῖς πρώτοις ἐντέροις ἐρεϑέξει 
δάκνουσα καὶ κωλύει μένειν ἐν αὐτοῖς τὴν τροφήν, 

so οὕτω καὶ τὴν κοιλίαν, εὐαισϑητοτέραν ὑπάρχουσαν 
τῆς wüórtoc, ἠνάγκαξεν ἂν ἀπωϑεῖσϑαι τὴν τροφὴν 

κάτω πρὶν πεφϑῆναι καλῶς. καὶ μέν γε καὶ φαίνεται 
τοῦτ᾽ ἐναργῶς γιγνόμενον, ὡς μηδὲν δεῖσθαι μακροτέ- 

ρας ἀποδείξεως" ἄπεπτα γὰρ ἐκκρίνουσιν αἱ σφοδραὶ 
35 δήξεις τὰ σιτία. πρόδηλον οὖν, ὅτι χολῆς πλέονος 

εἷς τὴν γαστέρα συρρεούσης καϑ' ἡντινοῦν διάϑεσιν 
οὐκ ἐνδέχεται μένειν ἐν αὐτῇ τὰ σιτία. δακνομένη 

1 οἶδ᾽ üxog BL | δ καὶ δάκνουσαν LU τε καὶ 3. B | 10 ἡ 
om, D | 18 ἐπικαλούμεϑα BU ἐπικαλήμεϑα 1, ἐπικαλεσόψεδα V V 
14 ἂν οὕτως εἴη B ἂν εἴη πάντως D | Yi συροέει Vl ὑνὼχ- 
χασεν ch 36 φυείσης B 
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γὰρ ὑπὸ τοῦ χυμοῦ τῆς δριμύτητος ἀγανακτεῖ τὸ καὶ 

κεντρίξεται πρὸς αὐτοῦ ταχεῖαν ποιεῖσθαι τῶν περι- 

ἐχομένων ἐν αὑτῇ τὴν ἔκκρισιν. εἰ μὲν οὖν ἐπιπο- 
λάδειεν ὁ χυμὸς οὗτος ἐπὶ τὸ στόμα τῆς γαστρός, ὡς 

ἂν αἰσϑητικώτατον ὑπάρχον, ἀλγοῦσί τε σφοδρῶς δα- s 

κνόμενοι πρὸς αὐτοῦ καὶ ναυτιῶσι καὶ ἐμοῦσιν. εἶ δ᾽ 
888 ὧς ἐπὶ τὸν πυϑμένα ῥέψειεν, | ὑπέρχεται κάτω διὰ 

ταχέων, ἀεὶ δ᾽ ἑαυτῷ συνεκκρίνει καὶ τὰ σιτία. περι- 
στελλομένης μὲν γὰρ σφοδρῶς τῆς κοιλίας, ἀνεῳγότος 

δὲ τοῦ στόματος, εἶτε τοῦ κατὰ τὸν στόμαχον εἶτε 10 

τοῦ κατὰ τὸν πυϑμένα, πάνϑ'᾽ ὁμοίως ἐκκρίνεται τὰ 

κατ᾿ αὐτὴν περιεχόμενα. κἀν τῷδε δῆλον, ὡς, sl 

πλείων ὃ χυμὸς οὗτος εἰς τὴν γαστέρα συνέρρει, διέ- 

φϑειρεν ἂν αὐτῆς καὶ συνέχει τὴν ἰδίαν ἐνέργειαν, 

εἴ γε δὴ γαστρὸς μὲν ἴδιος ἐνέργεια πέψις. δεῖται δὲ 1s 
τὰ πεττόμενα yoóvov πλέονος, ὁ δ᾽ οὐκ ἐπιτρέπει χρο- 
νίξειν ἐν αὐτῇ τὰ σιτία. καλῶς οὖν οἱ παλαιοὶ τῶν 
ἰατρῶν ἅμα ταῖς ἄλλαις ὑποϑήκαις ταῖς ὑγιειναῖς καὶ 

τοὺς ἀπὸ τῶν σιτίων ἐμέτους ἐφ᾽ ἑκάστῳ μηνὶ ποιεῖς 
ὅϑαι συνεβούλευον, οἱ μὲν ἅπαξ ἀρκεῖν νομίξοντες, ol so 
δὲ καὶ δὶς ἀξιοῦντες γίγνεσθαι, ἅπαντες δ᾽ οὖν τὰς 

ποιότητας τῶν ἐσϑιομένων τηνικαῦτα δριμείας τὸ καὶ 

ῤυπτικὰς ἐκλέγεσϑαι συμβουλεύοντες ὑπὲρ τοῦ καὶ πᾶν 

ἐκκαϑῆραι τῆς γαστρὸς τὸ φλέγμα καὶ μηδὲν εἰς κακο- 

χυμίαν βλάψαι τὸ σῶμα. ταυτὶ γὰρ δὴ τὰ δάκνοντα ss 

καὶ ῥύπτοντα βρώματα χολώδη τοὐπίπαν ἐστὶ καὶ 

1 τὲ om. B | 4 γαστρός] κοιλίας L| 8 δ᾽ ἑαυτῷ scripsi: δὲ 
αὐτῷ LU δὲ αὐτῶν B δὲ αὑτοῦ D | 14 αὐτὴν U | συνέχεε BL 
συψέχες DU } ἰδίαν BLU οἰκείαν D | 15 ἔδιος BL ἰδίας U ἰδία 
DL? | ἐνεργείας U || 16 πλέονος χρόνου Ὃ ἃ ὃ δ᾽ ἃ τὸ δ᾽ L ὃς Uf 
19 £uérove post μηνὶ colloc. D | 26 ταύτη Οὗ V δὴ em. ὃ 
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κακόχυμα. καλῶς οὖν | κἀκείνοις διώριστο καθαίρειν 359 
τὴν γαστέρα χωρὶς τῆς τοῦ παντὺς βλάβης καὶ τῇ 

φύσει προέγνωστο ῥάστη μὲν ἡ ταύτης ἔσεσϑαι κάϑαρ- 
Gig, ἡ δὲ τῶν ἐντέρων αὐτή τὲ χαλεπὴ καί τι καὶ 

s προσαδιχοῦσα τὸ ἕῷον εἰς κακοχυμίαν. διὰ τί δ᾽ εἰς 
τὰς φλέβας τε καὶ τὰς ἀρτηρίας οὐχ ἐκ τῶν ἐντέρων 
ἀναδίδοται τὸ χολῶδες περίττωμα, δέδεικται δι’ ἐκεί- 
vov τῶν ὑπομνημάτων, ἐν οἷς καὶ τἄλλα πάντα ἑξη- 
γησάμεϑα τῆς φύσεως ἔργα" καὶ χρὴ τὸν βουλόμενον 

10 ἀκριβῆ γνῶσιν ἔχειν τῆς χρείας τῶν ἀνακειμένων ὀρ- 
γάνων τῇ τροφῇ πρότερον ἐν ἐχείνοις γεγυμνάσϑαι. 
πολλάκις γὰρ ἤδη καὶ πρόσϑεν ἡμῖν εἴρηται καὶ κατ᾽ 
ἀρχὰς εὐθὺς ἀποδέδεικται τοῦ λόγου παντός, ὡς οὔϑ᾽ 

εὑρεῖν οἷόν τε χρείαν οὐδεμίαν οὐδενὸς μορίου πρὸ 
15 τοῦ γνῶναι καλῶς τοῦ παντὸς ὀργάνου τὴν ἐνέργειαν, 

οὔτ᾽ ἐνταῦϑα προσήκει τὸν περὶ τῶν χρειῶν λόγον 
ἀφέντας ἀποδείξεις ἐνεργειῶν γράφειν, ἀλλὰ τὰ δι᾿ 
ἑτέρων ἀποδεδειγμένα τοῖς ἐν τῇδε τῇ διεξόδῳ λεχϑη- 

σομένοις ὑποϑέσεις ποιησαμένους οὕτω περαίνειν τὸν 

30 λόγον. ἀλλ᾽ ὥσπερ τῶν κατὰ | τὴν γαστέρα περιττω- 360 
μάτων τῶν φλεγματωδῶν ὅτι μὲν ἡ γένεσις ἀναγκαία, 
δι᾿ ἑτέρων ἀπεδείξαμεν, ὅτι δὲ φαίνεται γιγνύμενα, 

νῦν ὑπεμνήσαμεν, οὕτω καὶ περὶ τοῦ μηκέτ᾽ ἀναλαμ- 

βάνεσθαι τὴν χολὴν εἰς τὸ σῶμα ποιήσομεν. ὅτι γὰρ 
"Ὁ οὐχ ἀναδίδοται, μεγίστη πίστις ἡ τῶν ἀποπατημάτων 

ἔσται διαφορά. τοῖς μὲν γὰρ ἰχτεριῶσι τὴν τῶν ἐδὴ- 

1 κἀκείνοις BL ἐχείνοις D. || 3 παντὸς BL ἥπατος DU | 
8 προέγνωστο BLU διέγνωστο D διέγνωσται ch | 4 καὶ post τι 
om. LU | 6 re om. U | 10 γνῶσιν BLU πεῖραν ἢ 15 τοῦ 
om. D | 21 τῶν φλεγματωδῶν L τῶν om. eek. | ἘΝ ἡνγνόψανα. 

| BU γιγνομένῳ D 
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δεσμένων διαφυλάττει χρόαν, ὡς ἂν οὐκέτ᾽ ἐχκαϑαι- 

ρομένης κάτω τῆς χολῆς. ἀλλ᾽ εἰς ὅλον ἀναφερομένης 
τὸ σῶμα᾽ τοῖς δ᾽ ὑγιαίνουσι κέχρωσται ξανϑῷ χρώματι, 

ὅτι καὶ ὁ τῆς ξανϑῆς χολῆς χυμὸς εἰς ἔντερα «τούτοις 
συνέρρει. καίτοι γ᾽. εἴπερ ἐντεῦϑεν πάλιν εἷς ἧπαρ 

ἐπαλινδρόμει,. δῆλον, ὡς οὐ τὰ διαχωρούμενα μόνον, 

ἀλλὰ καὶ ἡ τοῦ παντὸς σώματος χρόα τῆς τῶν ἐκτε- 

ριώντων οὐδὲν ἂν διέφερε. μὴ τοίνυν ἔτι ϑαυμάξωμεν, 

εἰ καὶ τὸ μελαγχολικὸν περίττωμα, τὸ τὴν ἐν τῷ σπληνὶ 

μὴ δυνηϑὲν ἐργασίαν vs καὶ μεταβολὴν εἰσδέξασϑαι., 

τὴν ἔκκρισιν οὐκ εἰς τὰ πλησίον τῆς ἕδρας, ἀλλ᾽ εἰς 

αὐτὴν ἔσχε τὴν κοιλίαν. ἂν ydg, ὅτι μὲν ἄλυπον ἐν- 
ταῦϑ᾽ ἔμελλεν ἔσεσϑαι. δείξωμεν. εἰ δ᾽ ἐπὶ τὰ πλησίον 

861 τῆς ἔδρας | ἔντερα τὸν ὑποδεχόμενον αὐτὸ πόρον ἡ 
φύσις ἐξέτεινε, στενὸν μὲν εἶναι δεόμενον ἀνάλογον τῇ 
τοῦ περιττώματος ὀλιγότητι. μακρὸν δ᾽ ἐξ ἀνάγκης 
ἐσόμενον ἐπὶ τῷ μήκει τοῦ διαστήματος καὶ διὰ τοῦτ᾽ 

εὐπαϑῆ γενησόμενον, εὔλογον εἶναί σοι φανεῖται διὰ 

βοαχέος ἀγγείου συρρεῖν αὐτὸ εἰς τὴν γαστέρα πλησίον 
κειμένην. ὅτι δ᾽ οὐδὲν ἤμελλε λυπήσειν, ὧν ἐπὶ τῆς 

ξανϑῆς χολῆς εἴπομεν ἀναμνησϑείς. οὐκέτ᾽ ἄν μοι 

δοκοίης δεηϑῆναι λόγου μακροτέρους εἰ γὰρ μήτ᾽ 

αὖϑις εἷς ὅλον τὸ ξῷον ἀναληφϑείη μήτ᾽ αὐτήν τι 
βλάψειε τὴν γαστέρα, τί ἂν ἔτι καὶ λυπήσειεν; ἀλλ᾽ 
ὅτι μὲν οὐκ ἀναληφϑήσεται, δῆλον ἐκ τοῦ μηδὲ τὴν 

ξανϑὴν πολὺ λεπτοτέραν ὑπάρχουσαν" ὅτι δ᾽ οὐδ᾽ 

1 διαφυλάττειν BLU φυλάττει D | γρόαν scripsi: χροιὰν 
codd. | 3 κεχρῶσϑαι B κέχρωται DU | 4 ἕντερον LU | 5 πάλιν 
om. B | 17 ταῦτ᾽ BL || 18 φαίνεται U | 19 αὐτὸ Corn. αὐτὸν 
codd. || 20 οὐδὲν codd. οὐδὲ Corn. | ὧν L ὃν B ὡς cett. | 26 ξαν- 
97» χολὴν DL | οὐδ᾽ BLU οὐκ Ὁ | 
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ἀδικήσει τι τὴν κοιλίαν, ἡ ποιότης ἐνδείκνυται. στρυ- 
φνὴ γάρ ἐστιν ἡ μέλαινα καὶ ὀξεῖα, συνάγειν καὶ σφίγ- 
γειν, οὐκ ἀνατρέπειν αὐτήν, ὥσπερ ἣ ξανϑή, πεφυκυῖα. 
δῆλον οὖν, ὡς, εἴπερ ἐκείνη τῷ κωλύειν ἐπὶ πλέον ἐν 

5 τῇ γαστρὶ τὰ σιτία μένοντα πέττεσϑαι βλάπτειν ἐλέγετο, 
τὴν μέλαιναν οὐχ ὅπως οὐδὲν | βλάπτουσαν εὕροιμεν 865 
ἄν, ἀλλὰ καὶ προσωφελοῦσαν ἔτι τὴν τῆς γαστρὸς 

ἐνέργειαν. ἐπιτείνει γὰρ αὐτὴν καὶ συνάγει πρὸς 
ἑαυτὴν καὶ περιλαμβάνειν ἀκριβῶς ἀναγκχάξει τὰ σιτία 

10 καὶ κατέχειν, ἄχρις ἂν ἱκανῶς ἐκπεῳϑῇ. οὕτω μὲν 
τῆς τῶν χολωδῶν περιττωμάτων ἐχροῆς ἡ φύσις προὐ- 

νοήσατο. 
Cap. V. Μοιποῦ δ᾽ ὄντος ἔτι τοῦ λεπτοῦ καὶ ὑδα- 

τώδους περιττώματος, ὃ προσαγορεύομεν οὖρον, ὅπως 
15 μὲν διαχρίνοιτο τοῦτο, τοὺς νεφροὺς ἐργασαμένη πλη- 

σίον ἔϑηκε τοῦ ἥπατος" ὅπως δ᾽ ἐχκρίνοιτο καλῶς, 
ὑποδοχὴν μὲν πρῶτον, οἷον δεξαμενήν τινα, τὴν κύ- 
στιν, ἐπὶ τέλει δ᾽ αὐτῆς μῦν ἐδημιούργησε, φύλακα 
τῆς ἀκαίρου τῶν περιττωμάτων ἐκροῆς. ἐπεὶ δὲ τὴν 

3 μὲν κύστιν κατωτάτω ϑεῖναι βέλτιον ἦν, ἵνα περ καὶ 
τὰ τῆς τροφῆς ἐχκενοῦται περιττώματα, τοὺς νεφροὺς 
δ᾽, ὡς καὶ πρόσϑεν ἐρρήϑη, πλησίον τοῦ ἥπατος, 
ἀναγκαῖον ἦν εἰς τὴν κύστιν ἐξ αὐτῶν ἐργάσασθϑαί 
τινας ὁδούς. καὶ δὴ γεγόνασιν οἱ οὐρητῆρες ὀνομαξό- 

π μενοι, πόροι τινὲς ἐλιμήκεις, ἰσχυροί, τοὺς νεφροὺς 

τῇ κύστει ἢ συνάπτοντες. οὕτω μὲν καὶ τὰ οὖρα δια- 868 

3 ante συνάγειν ndd. καὶ D! del. D* [ 8 ξανϑὴ χολὴ B | 4 d 
εἴπερ D'LU ὥσπερ DD] τ τῆς BL om, cett. | 10 ἂν ἄγοι U 
Ἐπ μὴν ole D | 20 port κατωτάτω add. θεῖναι DI» elrta Us wen 

olloc. ϑεῖναι D } 33 καὶ πρόσϑεν L καὶ πρῶτον V eed 
U | ἐρρήϑη LU. ἐρρέθη ceit, | 34. δὴγ δῆτα, καὶ S 
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κρίνεταί τε τοῦ αἵματος ὑπὸ τῶν νεφρῶν κἀντεῦϑεν 

εἷς τὴν κύστιν διὰ τῶν οὐρητήρων ἐχπέμπεται κἀκεῖ- 

ϑὲεν ἐκκρίνεται, καϑ᾽ ὃν ἂν ὃ λογισμὸς κελεύσῃ καιρόν. 
ἀλλ᾽ οὐκ ἀρκεῖ ταῦτα γιγνώόδκειν εἰς τὸ ϑαυμάσαι τὴν 

τέχνην τῆς φύσεως. ἀλλὰ μὲν περὶ τῆς ϑέσεως τῶν 

νεφρῶν ἄξιον ἀκοῦσαι τὴν χρείαν. ἧς ἕνεκεν ὁ μὲν 
δεξιὸς ἀνωτέρω vs καὶ πολλάκις ἁπτόμενος αὐτοῦ τοῦ 

ἥπατος. ὁ δ᾽ ἀριστερὸς ἐφεξῆς τούτῳ. περὶ δὲ τοῦ 
δχήματος αὐτῶν, διὰ τί σιμοὶ μέν. ἵνα περ ἡ ἀρτηρία 
καὶ ἡ φλὲψ εἰς αὐτοὺς καταφύονται. γεγόνασι. τὰ δ᾽ 

ἀντικείμενα τούτων ἀκριβῶς περιφερῆ" ἀλλὰ καὶ περὶ 
τῆς οὐσίας αὐτῶν ὁποία τίς ἐστι, καὶ τῆς πλοκῆς καὶ 

τῶν κοιλιῶν καὶ τοῦ χιτῶνος, καὶ διὰ τί μεγίστη μὲν 

ἀρτηρία καὶ φλὲψ sig αὐτοὺς ἐμφύονται, παντάπασι 

δ᾽ ἀμυδρὸν καὶ δυσϑεώρητον vsboov: οὕτω δὲ καὶ 
περὶ τῶν οὐρητήρων καὶ τῆς κύστεως, οὐ τῆς τὸ οὖρον 

10 

ὑποδεχομένης μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς τὴν χολὴν ἄμει-. 
νον οἶμαι γιγνώσκειν ἐστὶ τὴν οὐσίαν καὶ πλοκὴν 
καὶ μέγεϑος καὶ σχῆμα καὶ τἄλλα ὅσα δὴ xa«9' £xa- 

364 ὅτον ὄργανον ἐξηγούμεϑα. τήν τε γὰρ τέχνην τῆς 

φύσεως μᾶλλον ἄν τις ϑαυμάδσειεν, εἰ μηδὲν τούτων 

ἄσκεπτον παρέλϑοι, καὶ τὴν τῆς x«9' ἕκαστον αὐτῶν 

ἐνεργείας ἐπιστήμην βεβαιώσαιτο διὰ τῶν κατὰ μέρος 

ἁπάντων μαρτυρουμένην. αὐτίκα γοῦν. ἵν᾽ ἐντεῦϑεν 
ἀρξώμεθα τοῦ λόγου δεικνύντες, ὡς ἐξελέγχουσι τὰς 
μοχϑηρὰς τῶν ἐνεργειῶν ὑπολήψεις αἱ τῆς χρείας τῶν 

2 ἐκπέμπεται BDLU πέμπεται Ὁ | 8 ἐκκρίνεται BD!LU 
ἐχπέμπεται D? | 5 περὶ μὲν 1, μὴν καὶ B μὲν καὶ U om. D | 
post ϑέσεως add. μὲν D || 14 ἐμφύεται 1, ἐκφύεται B || 18 ἐστὶ 
om. b {τήν τε L τὴν om. DU 19 δὴ ὅσα D | 25—26 τὰς uoz9. 
τῶν ἐν. ὑπ. BLU τῶν £v. τὰς μοχῦ. ὑπ. V 
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μορίων ξητήσεις, οὐκ ἂν ἔχοι λέγειν οὔτ᾽ Ἐρασίστρα-. 
τὸς οὔτ᾽ ἄλλος τις, ὃς ἂν ἡγῆται πνεῦμα μόνον ἐν 

ἀρτηρίαις περιέχεσϑαι, τὴν χρείαν τοῦ μεγέϑους τῶν 

εἷς τοὺς νεφροὺς ἐμφυομένων ἀρτηριῶν. εἰ γὰρ δὴ 
s τὰς φλέβας μόνον ἐκκαϑαίρουσιν οἱ νεφροὶ καὶ διὰ 
τοῦτ᾽ εἰς αὐτούς, καίτοι σμιχροὺς ὄντας, μέγισται 

καταφύονται, τὰς ἀρτηρίας οὐκ ἐχρῆν ὁμοίως ταῖς 
φλεψὶν εἶναι μεγάλας, ἀλλὰ τάχα μὲν οὐδ᾽ ὅλως ἐμ- 
φύεσθαι τοῖς νεφροῖς, εἰ δὲ μή, ἀλλὰ μικροτάτας ye 

10 καὶ δυσϑεωρήτους παντάπασιν, ὥσπερ καὶ τὰ νεῦρα. 
τοῖς μὲν οὖν περὶ τὸν ᾿Ἰσκληπιάδην ἕτοιμον, ἐν οἷς 
ἀποροῦσι, ματαιόπονον ἀποκαλεῖν τὴν φύσιν" οἱ δὲ 
περὶ τὸν Ἐρασίστρατον ἐπαινοῦσι μὲν αὐτὴν ἑκάστοτε, 

ὡς οὐδὲν | μάτην ἐργασαμένην, ἔργῳ δ᾽ οὐκ ἐπεξίασιν 365 
a& οὐδ᾽ ἀποδεικνύουσι xc9' ἕχαστον ὄργανον ἀληϑῆ τὸν 

ἔπαινον, ἀλλ᾽ ἑκόντες σιωπῶσι πολλὰ καὶ κατακρύ- 
πτουσι xal παρέρχονται τῆς ἐν τοῖς μορίοις κατα- 

σκευῆς. ὑπὲρ ὧν ἀρκείτω μὲν τὰ ἐν τοῖς Περὶ τῶν 
φυσικῶν δυνάμεων ὑπομνήμασιν εἰρημένα. τὸ 0b νῦν 

3 εἶναι τοσοῦτον μόνον ἕχαστον τῶν ἀναλεγομένων ταυτὶ 
τὰ γράμματα μεμνῆσϑαι βούλομαι, τὸ μηδὲν ἀργῶς 
παρέρχεσϑαι τῶν μορίων, ἀλλ᾽, ὥσπερ ἡμεῖς ποιοῦμεν, 
οὕτω καὶ αὐτὸν ἐπιχειρεῖν ἐξετάξειν ἁπάντων τό τὲ 

τῆς οὐσίας εἶδος καὶ τὸ τῆς διαπλάσεως καὶ τὸ τῆς 

ax» πλοκῆς, ἐπισκοπεῖσθαι δὲ καὶ τὰς ἀποφύσεις καὶ τὰς 
ἐμφύσεις καὶ τὸ καϑ᾽ ἕκαστον αὐτῶν μέγεϑος ἢ τὴν 
σμικρότητα καὶ τὸ πλῆϑος ἁπάντων καὶ τὴν κοινωνίαν 

Το αἱ ἀρτηρίαι Ὁ || 1--8 εἶναι ταῖς φῇ. D | 9. μικροτέρας 
BL winores Ν' μικροτάτας DU | γε 1, τῷ cct. | 11 ἑτοίμως D | 
18 ἀρκείτω niv] ἀρκεῖ BL ἢ 21 τὰ om. U | ἀργῶς ipee 

Γ᾿ γῶς DU ] 98 αὐτὸν BL αὐτῶν DU | ἐπιχειροῦμεν Ὃ V Ἐν τὰς 
ἀοινωνέας BL 
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καὶ τὰς ϑέσεις, εἶτ᾽, εἰ μὲν ἐν ἅπασι τοῖς κατὰ μέρος 

ὁ περὶ τῆς ἐνεργείας λογισμὸς ὁμολογῶν ἑαυτῷ φαΐί- 
VOLTO, πιστεύειν, εἰ δ᾽ ἀποροῖτό πῃ κἂν xa9' ἕν ὁτιοῦν 
τὸ σμικρότατον, ὑποπτεύειν ἐν τούτῳ καὶ μὴ πάνυ τι 

προσέχειν αὐτῷ τὸν νοῦν. οὕτω γὰρ καὶ ἡμεῖς, ὑπὲρ s 
806 ἁπάντων ἐπισκεψάμενοι | χρόνῳ πολλῷ καὶ χρέναντες 

τὰ πᾶσιν εἰρημένα περὶ ἑκάστου τῶν ὀργάνων, ὅσα 

τοῖς ἐναργέσιν εὕρομεν ὁμολογοῦντα, πάντη πιστότερα 

τῶν διαφερομένων ἐνομίδαμεν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἐν 

πάσῃ τῇ διεξόδῳ παρακελεύομαν ποιεῖν, οὐκ ἐν τῷ i0 
παρόντι μόνον. ἐπὶ δὲ τὸ προκείμενον ἤδη τρέψομαι. 

τὰς μὲν ἀρτηρίας, ὅτι καλῶς ἀπεδείκνυντο καὶ αὗται 
περιέχειν αἷμα, διὰ τῶν ἐμφυομένων τοῖς νεφροῖς 
μαρτυρεῖσϑαι. εἴπερ γὰρ οὐ τοῦ καϑαίρεσϑαι τὸ κατ᾽ 

αὐτὰς αἷμα, τίνος ἕνεκεν ἑτέρου. φρασάτω μοί vig, 15 
οὕτω μὲν μεγάλας αὐτὰς ἐδημιούργησεν ἡ φύσις, ἄχρι 

δὲ τῆς κοιλίας τῶν νεφρῶν κατασχέζουσα προήγαγεν 

ὁμοίως ταῖς φλεψί; καὶ αὐτοὺς δὲ τοὺς νεφρούς, ὅτι 

καλῶς ἐλέγοντο καθαίρειν ἅπαντα τὸν τοῦ αἵματος 

ὀρρόν, ἐκ τοῦ μεγέϑους ἑκατέρου τῶν ἀγγείων μαρτυ- 30 
ρεῖσϑαι. εἰ γὰρ δὴ περίττωμα τῆς τῶν νεφρῶν ϑρέ- 

ψεώς ἐστι τὸ οὖρον --- εἰς τοσοῦτον γὰρ ἀγνοίας ἧκεν 
ὁ Μακεδὼν “Μύκος, ὡς καὶ τοῦτο προσίεσϑαι --- τί δή 

z09' οὕτω μεγάλας ἀρτηρίας καὶ φλέβας εἰς μικρὰ 

861 σώματα τῶν νεφρῶν | ὁ μηδὲν ἐργαξόμενος εἰκῇ δη- ss 

μιουργὸς ἐνέφυσεν, οὐκ ἔστιν εἰπεῖν. ἀλλ᾽ ἤτοι κατα- 

γιγνώσκειν χρὴ τῆς φύσεως ἀτεχνίαν, ὅπερ οὐ βούλεται. 

1 τὴν ϑέσιν D || 2—8 φαίνηται L'| 3 ποῖ L | κἂν om. L | 
6 παμπόλλῳ BL | 9 διαφερόντων B || 14 μαρτυρεῖσθαι codd. 
“αρφτυρεῖται b | 20—921 μαρτυρεῖσϑαι codd. μαρτυρεῖται ch | 
23 προέσϑαε 1,1 προϑέσϑαι L' προίεσθαι U προήσεσϑαν D | 
27 drevv(og U 
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ἢ φανερῶς ἐξελέγχεσϑαι μηδὲν ὑγιὲς ὑπὲρ ἐνεργειῶν 
γιγνώσκοντα. 

Oap. VL Τί δή ποτ᾽ οὖν ὃ μὲν ἀνωτέρω τὴν 
ϑέσιν ἔχει τῶν νεφρῶν, ὁ δὲ κατωτέρω; ἢ καὶ τοῦϑ᾽ 

s ὁμολογεῖ τοῖς ὑπὲρ αὐτῶν ἀποδεδειγμένοις; εἰ γὰρ δὴ 

ἕλκοντες τὸν ὀρρὸν οὕτω καϑαίρουσι τὸ αἷμα, δῆλον, 
ὡς, εἴπερ ἐτέϑησαν ἅμα, διεκώλυεν ἂν ὃ ἕτερος ἕλκειν 
τὸν ἕτερον ἀντισπῶν ἐπὶ τἀναντία. νυνὶ δ' ἑκάτερος 

ἀκωλύτως ἐνεργεῖ μύνος ἐπισπώμενος, οὐδενὺς ἐκ τῶν 

τὸ χατ᾽ ἀντικρὺ μερῶν ἀντιτεταγμένου. διὰ τί δ᾽ ὁ μὲν 
δεξιὸς ἄνωθέν vs καὶ πρῶτός ἐστιν, ὁ δ᾽ ἀριστερὸς 

κάτωϑέν τε καὶ δεύτερος; ὅτι τὸ χαϑαιρόμενον σπλάγ- 
χνον ἐν τοῖς δεξιοῖς τέτακται, καὶ τῆς κοίλης αὐτῆς 
εἰς τὸ δεξιὸν ἀνεστόμωνται μέρος αἱ πλεῖσται τῶν 

τὸ ἀποφύσεων, ἐκ τῶν κυρτῶν τοῦ ἥπατος εἰς αὐτὴν 
ἄγουσαι τὸ αἷμα, ἑτοιμότερον δ᾽ ἕλκειν ix τῶν κατ᾽ 
εὐθὺ || παντὶ τῷ δύναμιν ἑλκτικὴν ἔχοντι σώματι. καὶ 808 
μέν ys καὶ ὡς τὸν μὲν σπλῆνα τοῖς κάτω μέρεσι 
προσχωρεῖν τῆς γαστρὸς ἄμεινον ἦν, τὸ δ᾽ ἧπαρ τοῖς 

3. ἄνω, δέδεικται πρόσϑεν. οὔκουν οὐδὲ χώραν ὁμοίως 
σχολάξουσαν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς εἶχεν, ὥσπερ ἐν τοῖς 
δεξιοῖς, ὥσϑ᾽, ὅσον ἀνωτέρω τὺ ἧπαρ κεῖται τοῦ σπλη- 
νός, οὐκ ἣν ἄλογον καὶ τὸν δεξιὸν νεφρὸν ἐπὶ τοσοῦ- 
τὸν ὑψηλότερον γενέσϑαι ϑατέρου. τί ποτε δ᾽ ὅλως 

35 ἡ φύσις δυοῖν ὀργάνων ἐδεήϑη καϑαρτικῶν τῆς ὀρρώ- 
δους ὑγρότητος; εἰ μὲν γὰρ ἄμεινον τὸ διττόν, ἐλλι- 
πῶς ἂν δόξειεν ἕνα μὲν τὸν σπλῆνα, μίαν δὲ τὴν 

4 ἢ om. D | 1—8 τὸν ἕτερον ἔϊκειν D | 10 ἀντιτεταμένου Ὁ ἢ 
18 τέτακται scripsi: ἐτέτακτο BU ἐτέτατο D κεῖται Vi qu. ἐπὰ- 
τάντο L* | 14 ἀνεστόμωντο » 18 ὁπλῆνα μὲν Ὃ ὡς qv τ ὅπ. 
L[34 τί δή ποτε δ᾽ Ὁ | 91 τὸν om. 

4 ἢ 
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χοληδόχον ἐργάσασϑαι κύστιν εἰ δ᾽ ἀρκεῖ καὶ τὸ ἔν, 
ἐκ περιττοῦ πάλιν αὖ τὸν ἀριστερὸν ἐπὶ τῷ δεξιῷ δη- 
μιουργῆσαι δόξειεν ἂν τῶν νεφρῶν. ἢ κἀνταῦϑα 

ϑαυμάξειν ἄξιον αὐτῆς τὴν τέχνην; ὀλίγιστον μὲν γὰρ 
τὸ μελαγχολικὸν περίττωμα, πλέον δ᾽ αὐτοῦ τὸ γολῶ- 

δες, πολλαπλάσιον δ᾽ ἀμφοῖν τὸ ὑδατῶδες. ἀλλὰ καὶ 
παχύτατον μὲν τὸ μελαγχολικόν, τὸ δ᾽ ὀρρῶδες λεπτό- 

βόθτατον, μέσον δ᾽ ἀμφοῖν τὸ χολῶδες. τῷ μὲν | οὖν 
ὀλίγῳ καὶ παχεῖ καὶ δυσκινήτῳ περιττώματι καὶ διὰ 

μακροῦ μέλλοντι παράγεσϑαι τὸ μέγιστόν τὲ καὶ μα- 

νότατον ὄργανον ὑπέϑηκε καὶ τοῦτο κατέϑηκεν ἐν 

τοῖς ἀριστεροῖς τῆς γαστρός, ἵν᾽, ὡς ἔμπροσϑεν ἐδεί- 

κνυτο, κατεργασϑεὶς ὁ παχὺς ἐκεῖνος ἐν αὐτῷ χυμὺς 

ὑπάρχῃ τροφὴ τῷ σδπληνί. τὴν δ᾽ ἐπικειμένην τῷ 
ἥπατι κύστιν, καίτοι μέσον τῇ λεπτότητι καὶ τῷ πλή- 

Oe. χυμὸν ἕλκουσαν. ὅμως μικρὰν ἀπειργάσατο, διότι 
τῇ ϑέσει τῶν ἄλλων ὀργάνων, ὅσα καϑαίρει τὺ ἧπαρ, 

ἐπλεονέκτει καὶ τῷ τῶν ἑλκόντων στομάτων ἀριϑμῷ. 
οὔκουν οὐδ᾽ ἐν ταύτῃ τι παρὰ τὸ κατ᾽ ἀξίαν ἡ φύσις 

ἐποίησεν. ὑπόλοιπος δ᾽ ὃ δεξιὸς vegoóg, ὃν δὴ μόνον so 

ἀρκεῖν ὃ πρόσϑεν λόγος ἐπηρεάξων ἔλεγεν. ὅτι μὲν 
οὐκ ἤρκει μόνος εἰς τοσούτου κάϑαρσιν περιττώματος, 

εἰ μὴ διπλασίων ἐγεγόνει τοῦ νῦν ὄντος. ἄντικρυς 

δῆλον. ὅτι δ᾽. εἴπερ οὗτος μὲν ἐγένετο διπλάσιος. ὁ 
δ᾽ ἕτερος ἀπώλετο τελέως, οὐκ ἂν ἐπηρεάξων τις, ἀλλ᾽ 536 
ἀληϑεύων ἐνεκάλει τῇ φύσει τὸ ξῷον ἄνισον ἀπειρ- 

370 γάσϑαι, καὶ τοῦτ᾽ οἶμαι πρόδηλον. πρὶν γὰρ τῶν 
νεφρῶν ἡμᾶς μνημονεῦσαι κατὰ τὸν πρὸ τούτου λόγον 

1 εἰργάσϑαι L | " post μελαγχολικὸν add. περίττωμα D || 
14 ὑπάρξῃ D | ἐπικειμένην Ὁ Ὁ" ἐπινλειμένην V ὑπακ. U | 
19 οὐδ᾽ ἐνταῦϑέ τι L | 20 ὑπόλοιπον ὃ ἡ 28—71 Gee Cas o VS 

———— 
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ἰσόρροπον ἐδείχνυτο τὸ (gov ἐπὶ τῇ τοῦ σπληνὸς καὶ 

τῆς γαστρὺς καὶ τοῦ ἥπατος ἐπικαίρῳ ϑέσει. νυνὶ δ᾽, 
εἴπερ αὐτῷ καλῶς καὶ δικαίως ἔχοντι κατὰ ϑάτερον 

μέρος ἕνα μέγαν ἐργασόμεϑα τῷ λόγῳ νεφρόν, évegóg- 
s poxov αὐτὸ ποιήσομεν. ἀλλ᾽ οὐχ ἥ γε φύσις, ἀλλ᾽ 
ἀνϑ᾽ ἑνὸς μεγάλου νεφροῦ, κατὰ ϑάτερον μέρος x&- 
μένου, δύο μικροὺς ἑκατέρωθεν ἕνα καταϑεῖναι δικαιό- 
τερον ἔγνω. καὶ ὅτι γε τηλικοῦτος ἑκάτερός ἐστιν, ὡς 

ὑπ᾿ ἀμφοῖν αὐτάρκως καθαίρεσθαι τὸ αἷμα, τὸ γιγνό- 

10 μένον αὐτὸ μαρτυρεῖ" μυρίων γοῦν ὁσημέραι τέμνοντες, 

τὰς φλέβας ὀλίγιστον εὑρίσκομεν ὕδωρ ἐποχούμενον 
παγέντος τοῦ αἵματος. καίτοι πάντες οἵ φλεβοτομίας 

δεύμενοι κακὸν δήπουϑεν ἔχουσί τι περὶ τὸ σῶμα, καὶ 

βέβλαπται παντάπασιν αὐτοῖς ἡ φυσικὴ διοίκησις. 

15 ἀλλ᾽ ὕμως καὶ τούτοις παγέντος τοῦ αἵματος οὐδὲν 
ὑδατῶδες ἐποχεῖται, πλήν. ὡς ἐρρέϑη, παντάπασιν 

ὀλίγον. ὅτι μὲν οὖν εὐπραγοῦντος τοῦ ξῴου τελέως 
οἱ νεφροὶ καϑαίρουσι tóv ὀρρὺν τοῦ αἵματος, ἔκ τε 
τῶν εἰρημένων καὶ ἄλλων πλειόνων ἔστιν ἀποδεῖξαι. ὅτι 

30 χρονίζειν δ᾽ ἐπὶ πλέον ἐν τῷ λόγῳ περιττὸν εἶναί μοι 
δοχεῖ, συγχωρησόντων ys πάντων ἑτοίμως τῷ λεγο- 
μένῳ καὶ πιστευσόντων, ὡς αὐτάρκεις εἰς τὴν χρείαν, 
ἧς £vexe γεγόνασιν, οἱ νεφροὶ κατεσκευάσϑησαν. καὶ 

μὴν εἴπερ αὐτάρκως μὲν οἱ ἀμφότεροι καϑαίρουσι τὸν 
45 ὁρρὸν τοῦ αἵματος, ἔστι δὲ πολλαπλάσιον τὸ περίττωμα 

τοῦτο τῶν ἄλλων περιττωμάτων. οὐδὲν οὕτως αἴτια- 

1 τὸ codd, om, a | 2 νυνὶ BL νῦν DU | 4. εἰργασάμεϑα L | 
B ποιήσαμεν (sic) L | T ἕνα om. D | 8 καὶ ὅτι] διότι U | 
10 γοῦν] γὰρ L | 14 πᾶσιν BL' παντάπασιν L* «ἴ ἀλόγοις Ὁ V 
30 £a) πλέον δὲ U | 51 συγχωρησάντων Ὃ | 9 ἵνενεν ὑγοϊῶνεν. 
sar D 

^ m 
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τέον τοῦ τάχους τῆς καϑάρδσεως ὡς τὴν λεπτότητα 

τοῦ διακρινομένου. καὶ γὰρ αὖ καὶ τοῦτο πρόδηλον, 

ὡς τὸ λεπτὸν ἅπαν ἑτοιμότερον ἕλκεται τοῦ παχυτέρου. 
καὶ τοίνυν ἤδη φαίνεται καὶ ἡ τῆς πυχνότητος αὐτῶν 

αἰτία, μᾶλλον δ᾽ αἰτίαι" δύο γάρ slow αὗται, τό v6 5 

ὁᾳαδίως ξλκεσϑαι τὸ τοιοῦτον ὑγρόν, καὶ μάλισϑ᾽ ὅταν 

οὕτω πλησίον J| τὸ ἕλκον, καὶ τὺ τρέφεσϑαι δεῖν ἐξ 
αὐτοῦ τοὺς νεφρούς. ἐδείχϑη γὰρ οὖν καὶ τοῦτ᾽ ἐν 
τοῖς Περὶ τῶν φυσικῶν δυνάμεων ὑπομνήμασιν, ὡς διὰ 

μὲν εὐρέων στομάτων ἕκαστον τῶν ἑλκόντων μορίων i 

τὸν οἰκεῖον ἑαυτῷ χυμὸν οὐ μόνον οὐδὲ ἀκέραιον || 
372 οὐδ᾽ εἰλικρινῆ δυνατὸν ἕλκειν, ἀλλ᾽ ἔκ τινος ἐπιμιξίας 

οὐχ ὁμογενοῦς ἑτέρου νενοϑευμένον᾽ εἶ δ᾽ εἰς λεπτὰ 
πάνυ καὶ λόγῳ ϑεωρητὰ στόματα τῶν ἑλκόντων ὀργά- 

vov τὰ πέρατα τελευτήσειεν, ἄμικτον οὕτω καὶ καϑα- 15 

oov ἀκριβῶς ἐπιόπάσεται τὸν οἰκεῖον χυμόν. εὐλόγως 

οὖν ἡ μὲν ἐπὶ τῷ ἥπατι κύστις ἀοράτοις τε καὶ στε- 
νοῖς ἀκριβῶς πέρασι τῶν καταφυομένων ἀπ᾽ αὐτῆς 

εἷς τὸ σπλάγχνον ἀγγείων ἕνα μόνον ἕλκει χυμὸν ἀνό- 

Oevvov ἑτέρας ποιότητος, ὃν ἡ φύσις αὐτὴν ἕλκειν 10 

παρεσχεύασεν. οὔτε δ᾽ ὃ σπλὴν οὔϑ᾽ οἱ νεφροὶ τὸν 

οἰκεῖον μόνον ἐπάγονται yvuóv, ἀλλ᾽ ὃ μὲν σπλὴν 
καὶ αὐτῷ TL συνεφέλκεται τοῦ αἵματος, ὃ πρὶν ἐμπε- 

δεῖν αὐτῷ φϑάνουσιν al κατὰ τὸν ἐπίπλουν φλέβες 

ὡς ἑαυτὰς ἐπισπώμεναι" τῶν νεφρῶν δ᾽ ἑκάτερος πολὺ ss 
μὲν τῆς ξανϑῆς χολῆς καὶ σχεδὸν ἅπαν. ὅσον ἂν αἱ 
κατ᾽ αὐτοὺς ἀρτηρίαι καὶ φλέβες ἔχουσαι τύχωσι. πολὺ 

b εἰσίν" αὐτό τε τὸ 1,1 yo. αὐταὶ L*'|| 7 οὕτω L! αὐτὸ L? | 
11 ἑαντῶ om. D | ἀκαίρεον U 12 εἰλικρινοῦς Ὁ εἰλικρινὲς B | 
2 αὐτῷ Scripsi: αὐτοῦ codd. | εἷς αὐτὸν ἐμπεσεῖν VS N 3S ὁκὶ 
e&g BL 



ΠΈΡΙ XPEIAZ MOPISNN Y, 6. 7. 918 

δὲ καὶ τοῦ αἵματος, ὅσον ὑγρότερόν τ᾽ ἐστὶ καὶ λεπτό- 
τερον. ἀλλὰ τὸ μὲν χολῶδες, ὅσον μὴ παχὺ πάνυ, 
τοῖς οὔροις συνδιεξέρχεται᾽ τὸ δ᾽ αἷμα || τῇ σαρκὶ τῶν 818 
νεφρῶν αὐτῇ προσκλύξεται, καϑάπερ ἰλύς τις, κἀντεῦ- 

5ϑὲν ἤδη κατὰ μικρὸν ἀτμοειδῶς εἰς ὅλην αὐτὴν δια- 
σπείρεταί τε καὶ προσφύεται καὶ τροφὴ γίγνεται τοῖς 
νεφροῖς. 

Cap. VIL. Ἵν᾽ οὖν μὴ συνδιεχπίπτῃ κατὰ μηδένα 
τῶν ἐν αὐτοῖς πόρων τοῖς οὔροις, ὥσπερ τὸ λεπτὸν 

10 χολῶδερ, οὕτω χαὶ τὸ αἷμα, πυκνὸν ἄμεινον ἣν αὐτῶν 
ἐργάσασθαι τὸ σῶμα" τοῦ δέ γε σπληνὸς τοὐναντίον, 
ὡς ἔμπροσϑεν ἐδείκνυτο, χαῦνον ἱκανῶς καὶ μανόν. 

tig γὰρ τὸ διὰ μαχροῦ παχὺν ἕλκειν χυμὸν ἐπιτηδειό-. 
τερον τοῦτο, καὶ φύβος οὐδεὶς ἦν ἀκολουϑῆσαί τι καὶ 

τὸ τοῦ αἵματος. οὐδὲ γὰρ αὐτὸ τὸ μελαγχολικὸν περίτ- 
τῶμα παραχρῆμα, πρὶν κατεργάσασϑαι καὶ πέψαι καὶ 
μεταβαλεῖν, ἀποκχρινεῖν ἔμελλεν, ὥσπερ οἱ νεφροὶ τὸ 
οὖρον, ἀλλ᾽ ἐπὶ πλεῖστον καϑέξειν τε καὶ ἀλλοιώσειν 
καὶ τροφὴν ἑαυτῷ ποιήσεσθαι. καλῶς οὖν κἀχεῖνος 

30 χαῦνος ἐγένετο καὶ οἱ νεφροὶ πυχνοί. καὶ τρίτου πρὸς 
τὴν σφῶν αὐτῶν ϑρέψιν οὐδενὸς ἐδεήϑησαν ἀγγείου 
παρὰ τὰ | δύο τὰ μεγάλα, τοῦ v' ἀπὸ τῆς ἀρτηρίας 374 
τῆς ἐπὶ ῥάχιν καὶ τῆς κοίλης φλεβός. ἡ δὲ τὴν Eav- 

ϑὴν χολὴν ὑποδεχομένη κύστις, ὥσπερ καὶ ἣ τὸ obgov, 
3 ἀκέραιον ἑκατέρα καὶ ἄμικτον ἕλκουσα τὸ ἴδιον περίτ- 
τῶμα, κατὰ λόγον ἑτέρων ἀγγείων τὴν τροφὴν αὐταῖς 

1 τ᾽ om. D [| 4 ἰλύς rig] ἡ κύστις DU | 8 συνδιεκπίπτι 
BLU συνεχπίπτῃ Ὁ} 11 ἀποχρινεῖν scripsi: ἀποκρίψειν codd, 1 
19 Bier codd, ποιήσεσθαι Κα jas pei] ὰ μὴ 4. 

δάγιν Li ῥάχει DU | 20 ἑκατέρα WW PAREN 
ur pj Zixove: D | 36 ἀγγείων ἑτέρων Ὁ V τῶν τὴν Y 

Garzxvs ed. Helmroich L. BJ 
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χορηγησόντων ἐδεήϑησαν. ἐπεὶ δὲ πολὺ πλείων ἐστὶ 
τῆς ξανϑῆς χολῆς ἡ ὀρρώδης ὑγρότης, μείξονα δίκαιον 

ἦν αὐτῆς γενέσϑαι τὴν ὑποδοχήν. ἐπεὶ δὲ μείζων 
ἐγένετο, καὶ φλεβῶν καὶ ἀρτηριῶν καὶ νεύρων εὐλόγως 
ἐδεήϑη μειξόνων. καὶ τοίνυν τηλικοῦτον ἕκαστον ἰδεῖν 5 
ἔστιν ἐν ἑκατέρᾳ τῶν κύστεων, ἡλίκον ἔπρεπε μάλιστα 
κατ᾽ ἀναλογίαν τῆς τε χρείας αὐταῖς ὑπάρχειν καὶ τοῦ 
μεγέϑους. 

. Cap. VIIL Καὶ μέν ys καὶ οὐχ ὅϑεν ἔτυχεν 

ἐφ᾽ ἑκατέραν αὐτῶν ἤγαγεν οὔτε τὸ νεῦρον οὔτε τὴν τὸ 
ἀρτηρίαν οὔτε τὴν φλέβα, τὸ βέλτιον δὲ κἀν τούτοις 

ἑλομένη φαίνεται. τὸ βέλτιον δ᾽ ἦν τὸ μὴ διὰ μακροῦ 
μηδ᾽ ἀφρούρητα. τῇ μὲν οὖν τὸ οὖρον ὑποδεχομένῃ 

κύστει νεῦρα μὲν ἀπὸ τοῦ κατὰ τὸ πλατύ τε καὶ ἱερὸν 

376 ὀστοῦν ὀνομαξόμενον || ἐνέφυσε votwov, πλησιαίτατα 15 

γὰρ αὐτῆς οὗτος ἐτέτακτο, φλέβας δὲ καὶ ἀρτηρίας 
ἀπὸ τῶν ἔγγιστα κατ᾽ αὐτὰς ἀγγείων, ἵνα πρῶτον αἱ 

ἐπὶ τὰ δκέλη τῶν ἀπὸ ῥάχεως τῶν μεγάλων ἐκφύδεις 

γίγνονται" τῇ δ᾽ ἑτέρᾳ κύστει τῇ κατὰ τὸ ἧπαρ ἀρτη- 

ρίαν μὲν καὶ νεῦρον ἀπὸ τῶν εἰς αὐτὸ τὸ σπλάγχνον so 
ἐμφυομένων ἀποσχίσασα μικρὸν ἑκάτερον ἱκανῶς καὶ 

᾿δυσϑεώρητον, αἰσϑητὴν δὲ καὶ σαφῆ φλέβα τῆς ἐπὶ 
πύλαις ἀποφύδσαδα, πάντα ταῦτα τὰ τρία καϑ' ἕνα 

τόπον εἰς τὸ τῆς κύστεως ἐνέφυδσε σῶμα κατὰ τὸν κα- 
λούμενον αὐχένα. καὶ γὰρ ἰσχυρότατος ἦν οὗτος, ὡς ss 

1 χορηγησάντων D | πλεῖον Ὦ || καὶ τοίνυν καὶ Β || 1 αὖ- 
τῆς Ὁ | 9 μέν γε LU μέντοι B μέντοι γε D || 12 τὸ βέλτιον 1, 
βέλτιον cett. | 18 ἀφρούρητον D | verba τῇ μὲν --- αὐχένα exc. 
Orib. III 863 | 16 πλησιαίτατα LU πλησιέτατα B πλησιέστατα 
D || 16 dà BL τε DU || 17 καὶ αὐτὰς delev. L | 18 ἀπὸ codd. 
£z) Orib. | τῶν μεγάλων BLU τῆς μεγάλης D ἃ Ὧ τῶν «πλάγ- 
Zro» L| 21 ἀποσχίξουσα D 
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ἀσφαλῶς ἐπίβασιν λεπτῶν ἀγγείων ὑποδέξασϑαι, καὶ 
πλησίον ἐτέτακτο τῶν πυλῶν. οὕτω δὲ καὶ εἰς τὴν 
ἑτέραν κύστιν τὴν μεγάλην κατ᾽ αὐτὸν ἐνέφυσε τὸν 
αὐχένα τὰ ἕξ ἀγγεῖα, τρία x«9' ἑκάτερον αὐτῆς μέρος. 

s αὐτοῖς τε γὰρ τοῖς ἀγγείοις ἡ φορὰ Ov ἐλαχίστου 

διαστήματος οὕτως ἤμελλεν ἔσεσϑαι μάλιστα, τῇ τε 
κύστει βέλτιον ἣν τοῖς σαρχώδεσιν ξαυτῆς μορίοις 
αὐτὰ καταδέξασϑαι. σὺ μὲν οὖν ἴσως ἀρκεῖν τὴν εἴρη- 
μένην ἀσφάλειαν αὐτοῖς ὑπολαμβάνεις" ἧττον γὰρ εἶ 

10 τεχνικός τε | καὶ προορατιχὺὸς τῆς φύσεως. ἡ δέ, καί- τὸ 
τοι δι᾽ ὀλίγου μὲν ἀγαγοῦσα διαστήματος, ἀσφαλῶς 
δ᾽ ἐμφύσασα, τρίτον οὐκ ὥκνησεν αὐτοῖς ἐξευρεῖν 
σύφισμα δυσπαϑείας ἕνεκα, λεπτούς τινας ὑμένας ἀνά- 
λογον τῶν ἀγγείων τῇ σμικρότητι περὶ ἕχαστον αὐτῶν 

τὸ ἑλίττουσα καὶ κοινῇ διὰ τῶν αὐτῶν ἅπαντα ξυνδοῦσα. 

τὰ μὲν οὖν εἰς τὴν μιχρὰν κύστιν ἐμφύντα, δι’ ὅλης 
αὐτῆς κατασχιξόμενα. μέχρι τοῦ πυϑμένος ἀφίκετο. 
τῶν δ᾽ elg τὸν αὐχένα τῆς μεγάλης κύστεως ἐμβαλλόν- 
τῶν ἀγγείων, εὐθέως κατὰ τὴν πρώτην ἐπίβασιν δίχα 

ἢ νεμηϑέντων, ἡ μὲν ἑτέρα μοῖρα τὸν αὐτὸν τρόπον 
τοῖς ἐπὶ τῆς μικρᾶς εἰς ὅλην τὴν κύστιν διεσπάρη, 
τὸ δὲ λοιπὸν ἀπετράπετο κάτω κατ᾽ αὐτὸν τὸν αὐχένα 
φέρεσθαι, μικρὺν μὲν ἐπὶ τῶν ϑηλειῶν, ὡς ἂν αὐτόϑι 

μέλλον κατασχισϑήσεσθαι σύμπαν, μέγα δ᾽ ἐπὶ τῶν 
5 ἀρρένων, ὅτι πλεονεχτοῦσιν οὗτοι περιττοτέρῳ τινὶ 
μορίῳ, τῷ καλουμένῳ καυλῷ, κατὰ τὸ πέρας ἐπικει- 
μένῳ τοῦ τῆς κύστεως αὐχένος. τὴν μὲν δὴ περὶ τὰ 

8 οὕτω - μέρος exc. pes IH 864 ote ὁ ἔμελλεν BDL. | 8 ἊΝ 
om. D | 12 αὐταῖς U | 14 τῆς τῶν ἀγγείων ASSI at 
18—19 tret U εἰσβαλλ. B πδβολόρεων " Mes ἀπε- 
πτρεώπετο 1, ἀπετρέπ. cett.|| 98 τῶν ϑηλειῶν V τῶν ow. 

τω 
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γεννητικὰ μόρια τέχνην τῆς φύσεως αὐτὴν xc)" ἑαυ- 
τὴν ἐξηγησόμεϑα προελθόντος τοῦ λόγου. τὰ δὲ τῶν | 

811 περιττωμάτων ὄργανα, περὶ ὧν ἡμῖν ὁ λόγος ἐνέστηκε, 

διὰ τί τὰ μὲν αὐτοῖς τοῖς διακριτικοῖς τῶν περιττω- 

μάτων ἀγγείοις τρέφεται. καϑάπερ ὅ τε σπλὴν καὶ οἱ 
νεφροί, τὰ δ᾽ ἑτέρων ἐδεήϑη ϑοεψόντων, ὥσπερ καὶ 
ἡ κύστις ---- καὶ γὰρ ἡ σμικρότης ἑκάστου τῶν ἀγγείων 

καὶ τὸ μέγεθος καὶ ὁ τρόπος τῆς ἐμφύσεως καὶ τὸ 

χωρίον, ὅϑεν ἀφώρμηται, καὶ ἡ ἀσφάλεια τῆς δδοῦ 

καὶ πάνϑ᾽ ἁπλῶς τὰ κατ᾽ αὐτὰ φαινόμενα ϑαυμαστήν 
τιν᾽ ἐνδείκνυται τῆς φύσδως τὴν τέχνην — ἤδη wo, 

δοχῶ πεπεράνθαι τῷ λόγῳ. 
Cap. ΙΧ. Πάλιν οὖν ὅσον ἐνδεῖ xa9' ἕκαστον 

αὐτῶν ἐπάνιμεν. ἐνδεῖ 0X πρῶτον μὲν ὑπὲρ τῶν νεύ- 
ρῶν εἰπεῖν τι τῶν εἷς τοὺς νεφροὺς ἐμβαλλόντων, 

ἔπειτα ὃὲ περὶ τῶν οὐρητικῶν πόρων, καὶ voírov ἐπὶ 
τούτοις αὐτὴν τὴν οὐσίαν ἐξηγήσασϑαι τοῦ σώματος 

τῶν κύστεων, ὥσπερ τοῦ τὲ τῶν νεφρῶν καὶ τοῦ 

σπληνὸς καὶ τῶν ἄλλων πάντων, ὑπὲρ ὧν ἤδη τῆς 
ὅλης καταδκενῆς λόγον ἐποιησάμεθα. μέτεστι δὴ τοῖς 

νδῳφροῖς νεύρων. sig ὅσον καὶ σπληνὶ καὶ ἥπατι καὶ 

818 κύστει τῇ καλουμένῃ χοληδόχῳ. πάντα γὰρ ταῦτα μικρὰ 
παντελῶς δέχεται νεῦρα τοῖς ἔξωϑεν αὐτῶν ἐμφανι- 

ξόμενα χιτῶσι, τοσοῦτον αἰσϑήσεως ἑκάστῳ μεταδούσης 

τῆς φύσεως, ὅσον ἔπρεπεν ἕνεκα τοῦ φυτῶν ἀποχω- 
ρισϑῶναι καὶ ξῴου γενέσθαι μορίοις. τρεῖς γὰρ δὴ 

1- 9 καϑ᾽ ἑαυτὴν om. U | 2 προελθόντος DLU προιόν-- 
vog B || 8 ὁ λόγος ἡμῖν B || 4 διὰ τί BLU διότι Ὁ || 5 ἀγγείων 
U|7 γὰρ ὡς ἡ U| 10 ἁπλῶς] ὅσα ὕ ὅσα ἁπλῶς L | αὐτὴν L || 
19 ἑπάντων DL | 20 verba μέτεστι --- μορίοις exo. Orib. ΠῚ 
368 | δὴ LU δὲ cett. 32 ταῦτα γὰρ πάντα B Orib. π. γ. τ. 

cett. [|38-- -94 ἐγαφανιζόμενα U ἐπαμφαν. Ὁ 

ΠῚ 

P DW P 
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σκοποὶ τῇ φύσει τῆς τῶν νεύρων εἰσὶ διανομῆς, 6 μὲν 
αἰσϑήσεως ἕνεκα τοῖς αἰσϑητικοῖς ὀργάνοις, ὁ δὲ κινή- 
σεῶς τοῖς κινητικοῖς, ὃ δ᾽ εἷς τὴν τῶν λυπησόντων 
διάγνωσιν ἅπασι τοῖς ἄλλοις. αἰσθήσεως μὲν οὖν 

5 ἕνεχα γλώττῃ καὶ ὀφθαλμοῖς καὶ ὠσὶ μέγιστα δέδοται 
νεῦρα καὶ πρὸς τούτοις ἔτι τῶν χειρῶν τοῖς ἐντὸς 

καὶ τῷ στόματι τῆς κοιλίας" ἔστι γάρ πως καὶ ταῦτ᾽ 
αἰσϑητήρια. διὰ μὲν γὰρ τῶν χειρῶν, ὡς οὐδὲ δι᾽ 
ἑνὸς ἄλλου, καίτοι μυρίων μορίων αἰσϑανομένων, ἡ 

10 τῆς ἁφῆς ἀκριβοῦται διάγνωσιρ" ἐν δὲ τῷ στόματι τῆς 
κοιλίας αἴσϑησις ἐνδείας ἐστὶ τῶν ϑρεψόντων τὸ gov, 

ἣν πεῖναν ὀνομάξομεν. £v μὲν δὴ τούτοις ἅπασιν ὡς 
ἂν αἰσϑητικοῖς μορίοις ἔστιν εὑρεῖν μέγιστα νεῦρα, 

δεύτερον δ᾽ ἐν τοῖς τῆς κατὰ προαίρεσιν κινήσεως 
15 ὀργάνοις, τοῖς μυσίν, οἵ, διότι μὲν ὑπὲρ || τοῦ κινεῖν 819 
τὰ μέλη τοῦ σώματος ἐγένοντο, μέγιστα δέχονται νεῦρα, 
διότι δ᾽ ἐξ ἀνάγκης αἴσϑησις ὑπάρχει παντὶ νεύρῳ, 

διὰ τοῦτ᾽ αὐτοῖς ἠχολούϑησε πλείων ἧς ἐδέοντο δύ- 
vepug εἷς τὴν τῶν ἁπτῶν διάγνωσιν. ὃ δὲ δὴ τρίτος 

30 σχοπὸς τῇ φύσει τῆς τῶν νεύρων διανομῆς ἡ τῶν 
λυπησόντων ἐστὶν αἴσϑησις, εἰς ἣν εἴ τις ἐπιβλέψειεν 

ἐν ταῖς ἀνατομαῖς καὶ σκέψαιτο, πότερα πλημμελῶς ἢ 
δικαίως οὐκ ἴσα τοῖς μέρεσιν ἅπασι διένειμεν, ἀλλὰ 
τοῖς μὲν μείξω, τοῖς δ᾽ ἐλάττω, τὰς αὐτὰς ᾿Ιπποχράτει, 

ssxüv εἰ μὴ βούλοιτο, πάντως φϑέγξεται φωνάς, ὡς 
δὐπαίδευτός τε xol δικαία καὶ τεχνικὴ καὶ προνοητικὴ 
τῶν ξῴων ἡ φύσις ἐστίν. εἰ γὰρ δὴ τὸ κατὰ τὴν 

1 ὁ] ἡ BDU ter | 12 πείρειν U πείνην L | 18 πλείω codd., 
eorr. Corn. | 18—19 δύναμις scripsi: δυνάμεως codd. ανοηλίονς 
quam. egebant virtus N | 19 ἁπάντων Ὁ | omi, Vy V Ἐν πὸτε- 
or D [25 φϑέγξεται BL. φϑέγξαιτο DU 
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ἀξίαν ἑκάστῳ σκοπεῖσϑαί vs καὶ διανέμειν ἔργον δι- 
καιοσύνης ἐστί, πῶς οὐ δικαιοτάτη πάντων ἡ φύσις; 

ὅσα μὲν γὰρ τῶν ὀργάνων ὁμογενῆ, καϑάπερ τά T 
αἰσϑητήρια τοῖς αἰσϑητηρίοις καὶ οἱ μύες τοῖς μυσί, 

τούτοις μέν, εἴς τε τοὺς ὄγκους τῶν σωμάτων ἀπο- 5 

βλέπουσα καὶ τὰ τῶν ἐνεργειῶν ἀξιώματα καὶ τὰς 

880 ἀμυδρότητας καὶ τὰς σφοδρόγτητας τῶν κινήσεων, ἔτι 

δὲ τὸ συνεχὲς τῆς χρείας ἢ διαλεῖπον, sig ὅσον ἂν 
ἑκάτερον ἥκῃ, τὸ κατὰ τὴν ἀξίαν ἀκριβῶς ἐν ἑκάστῳ 
μετρήσασα, τῷ μὲν μεῖξον ἀπένειμε, τῷ δ᾽ ἔλαττον τὸ το 
νεῦρον, ἑκάστῳ δὲ τηλικοῦτον, ἡλίκον ἦν δοθῆναι 

δικαιότατον. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἄν σε καὶ προϊὼν ὃ λό- 

γος ἐκδιδάξειεν. 

Cap. X. Περὶ δὲ τῶν τῆς τροφῆς ὀργάνων χρὴ 
διελϑεῖν ἐν τῷδε καὶ δεῖξαι τὴν ἐν αὐτοῖς δικαιοσύνην τὸ 
τῆς φύσεως. ἐπεὶ γὰρ οὔτ᾽ αἰσϑητήριον τούτων οὐδέν 

ἐστιν οὔτε κινήσεως ὄργανον, ἐχρῆν δήπου σμικρὰ πᾶσιν 

αὐτοῖς δοϑῆναι τὰ νεῦρα κατὰ μόνην ἔτι τὴν τρίτην 

χρείαν, ἵν᾽ ἡ διαγνωστικὰ τῶν λυπησόντων. εἰ γὰρ 

ιηδὲ τοῦτό γ᾽ ὑπῆρχεν αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ἦν ἀναίσϑητα s 
τῶν ἐν αὑτοῖς παϑημάτων, οὐδὲν ἂν ἐκώλυεν ἐν ἐλα- 

χίστω χρόνῳ διαφϑείρεσϑαι τὰ ξῷα. νῦν μὲν γὰρ 
δήξεώς τινος ἐν τοῖς ἐντέροις αἰσϑανόμενοι παραχρῆμα 
τὸ λυποῦν ἀποτρίψασϑαι σπεύδομεν. εἰ δ᾽ ἦν ἀναί- 
ὄϑητα τελέως, ἡλκώϑη T ἂν οἶμαι ῥᾳδίως καὶ διξδ- 50 
βοώϑη πάντα καὶ διεδάπη πρὸς τῶν ὁσημέραι συρ- 

381 ρεόντων εἷς αὐτὰ περιττωμάτων, ὕπου καὶ νῦν, οὕτως 

8 v' om. U | 9 ἤκη BU ἤρκει D ἦ καὶ 1, | 10—11 τῶν 
νεύρων D τὸ om. L | 13 διϑάξειεν BL | 19 ἦ BDL ἦν U; cf. 
Theophil 1110} post γὰρ add. àv BLU 29 4^ om. Ὁ 21 ἐν 

(ante ἐλαχέστῳ) om. DL | 22 y&g] ys γὰρ δὴ ὃ 
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αἰσϑητικὰ γενόμενα καὶ μηδὲ τὸν ἐλάχιστον χρόνον 
ἐπιτρέποντα τοῖς δριμέσι καὶ δακνώδεσι περιττώμασιν 
ἔνδον ὑπομένειν, ὅμως ἑλκοῦται καὶ ξύεται καὶ διαβι- 
βρώσκεται καὶ διασήπεται κατὰ τὴν πάροδον αὐτὴν 

ὁ μόνην ἀχράτου χολῆς ἢ ξανϑῆς ἢ μελαίνης. καί πού 
φησιν ἹἹπποχράτης, ὅτι δυσεντερίη, jv ἀπὸ μελαίνης 

χολῆς ἄρξηται, ϑανάσιμον. εἰ δ᾽ ἄρχεταί τις ἀπὸ 

μελαίνης χολῆς δυσεντερία, τοσαύτην αἴσϑησιν ἐχόντων 
τῶν ἐντέρων, ὡς παραχρῆμα τὸ λυποῦν ἀπωϑεῖσϑαι, 

ιο τάχ᾽ ἄν τις ἴσως ἡμᾶς ἔροιτο᾽ πρὸς ὃν ἀποκρίνασϑαι 

δίκαιον. ὅτι μὲν ἄρχεται, σαφῶς φαίνεται" τὴν αἰτίαν 

δ᾽ εἰ βούλει τοῦ γιγνομένου μαϑεῖν, ἀναμνήσϑητί μοι 
τῶν ἑλίκων, ἃς ὑπὲρ τοῦ μὴ ταχὺ διεξέρχεσϑαι τῶν 
ἐντέρων τὴν τροφὴν ἐδείξαμεν γεγονέναι. κατὰ γὰρ 

τῷ τὰς τούτων ἐπιστροφάς τε καὶ χαμπὰς ἰσχόμενον ἐνίοτε 
τὸ δριμὺ περίττωμα πρῶτον μὲν ξύει τὸ ἔντερον, ἔπειτα 

δὲ χαὶ διαβιβρώσκει. ὁπότ᾽ οὖν καὶ νῦν οὐχ ἱκανὴ 
γέγονεν αὐτοῖς ἡ εὐαισϑησία πρὸς τὸ μηδὲν πάσχειν, 
ἀλλ ἑλκοῦται πολλάκις ἢ δριμύτητι διαβρω ϑέντα 885 

Ὁ περιττωμάτων ἢ πλήϑεσιν ἀμέτροις οἷον κατακλυσμῷ 
τινι βιασϑέντα, τί ἂν οἰόμεϑα παϑεῖν αὐτὰ δυσαίσϑητα 
γενόμενα; διὰ ταύτην μὲν οὖν τὴν αἰτίαν ἕν εἰς éxd- 
στην τῶν ἑλίχων διασπείρεται νεῦρον, ὥσπερ ἀρτηρία 
καὶ φλέψ. εἰς μέντοι τὸ ἧπαρ, οὕτω μέγα τε καὶ κύ- 

35 ριον σπλάγχνον, ἐλάχιστον ἐνέφυ νεῦρον, ὡς ἂν μήτε 
κινούμενον, ὥσπερ οἱ μύες, μήτ᾽ αἰσϑήσεως περιττο- 

1 γινόμενα U | 3 ef. Theophil. IL10 | 5 μόνον D | ὅθεν 
ἯΙ οἱ D Hiny. aphor, 4, 94 | 10 ἴσως τὶς D | ἀποκρίνεσθαι 

Ψ οὗν Ὁ | 18 ἐξέρχεσθαι BD | 11 οὖν ow. Ὁ 39 ἦν 
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τέρας δεόμενον, ὥσπερ τὰ ἔντερα. ταῦτα uiv γὰρ ἡ 
τῶν περιττωμάτων δίοδος ἐνοχλεῖ" τὸ δ᾽ ἧπαρ ὑπὸ 
τεττάρων ὀργάνων ἐκκαϑαίρεται, δυοῖν μὲν νεφρῶν, 

τρίτου δὲ σπληνός, τετάρτης δὲ τῆς ἐπικειμένης αὐτῷ 
κύστεως. ὥστ᾽, ἐπειδὴ μηδὲν ἤμελλεν ἐν αὐτῷ μένειν 

ὑγρὸν κακόηϑές τε καὶ δριμύ, περιττοτέρας αἰσϑήσεως 
οὐκ ἐδεῖτο. ταῦτα δ᾽ αὐτὰ τὰ τέτταρα μόρια τὰ κα- 
ϑαίροντα τὸ ἧπαρ ὅτι μηδὲν ἤμελλεν ὑπὸ τῶν οἴκείων 
βεβλάψεσϑαι περιττωμάτων. οὐχ ἐδεήϑη πλείονος al- 

σϑήσεως᾽ οὐδὲ γὰρ ἂν ἕλκειν ἠδύνατο τὰ τοιαῦτα i0 
περιτεώματα χωρὶς τοῦ κοινωνίαν τιν᾽ αὐτοῖς εἶναι 
κατὰ τὴν ποιότητα. καὶ γὰρ δὴ καὶ τοσούτοις ἔτεσιν | 

888 ἑκάστου τῶν ξῴων διαρκοῦντος, ἔστιν ἰδεῖν ἐν τῇ κύ- 
στει τῇ κατὰ τὸ ἧπαρ ἀεὶ περιεχόμενόν τι τῆς ξανϑῆς 
χολῆς. ποτὲ μὲν πλέον, ποτὲ Ó ἔλαττον. ἀλλὰ καὶ τὸ 

ἀποθανόντων αὐτῶν ἀφαιροῦντες τοῦ ἥπατος τὰς 

κύστεις ἅμα ταῖς χολαῖς ἐπὶ πλεῖστον φυλάττομεν, 

οὐδὲν ἐν τῷ χρόνῳ πάδχοντος αὐτῶν τοῦ σώματος. 

οὕτως ἑκάστῳ τὸ σύμφυτόν τε καὶ οἰκεῖον ἄλυπον τε- 

λέως ἐστίν. τούτοις μὲν οὖν τοῖς ὀργάνοις εὐλόγως 9 
οὐκ ἔδωκεν ἡ φύσις αἴσϑησιν πλείονα, μὴ μέλλουσί 

γέ ποτε βεβλάψεσϑαι πρὸς τῶν ἐν αὐτοῖς περιεχομέ- 
νῶν περιττωμάτων. τῇ δέ γε μεγάλῃ κύστει, τῇ τὸ 
οὖρον ἐκδεχομένῃ, βλαβερὸν ἂν ἐγένετο πολλάκις. εἰ 

μὴ ταχέως ἐξεκρίνετο τὸ δριμύτερόν τε καὶ χολωδέ- τ᾽ 
στερον οὖρον. οὐ γὰρ τῇ τῆς χολῆς ποιότητι συγγε- 

σι 

2 τῶν post ὑπὸ add. DU || 8 νεφρῶν LU νεφροῖν BD | 
4 τετάρτου ch. || ὅ μένειν ἐν αὐτῷ D || 7 καὶ ταῦτα δ᾽ D | αὖ- 
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νὴς ὑπῆρχεν ἡ τοῦ σώματος αὐτῆς οὐσία, καϑάπερ ἡ 
τῆς χοληδόχου κύστεως, ἀλλὰ τῇ τῶν οὔρων μόνον, 
ὧν ἕνεκα πρὸς τῆς φύσεως ἐγεγένητο. καὶ διὰ τοῦτο 
καλῶς μὲν ἁπάντων ἐχόντων τῶν κατὰ τὸ (fov οὔτ᾽ 

5 ἄλλο τι πλημμελεῖται xe ἕκαστον τῶν μορίων, οὔϑ᾽ 
ἡ τῶν ὀρρωδῶν περιττωμάτων οὐσία δριμεῖα καὶ ὀδυ- 
νηρὰ τῇ κύστει καϑίσταται" | σφάλματος δέ τινος ἐν 884 
τοῖς πεπτικοῖς ὀργάνοις προὐπάρξαντος, ὡς μηκέτι 
χρηστὸν γεννᾶσθαι τὸ αἷμα, τά v ἄλλα περιττώματα 

τὸ καὶ τὸ οὖρον οὕτω δριμὺ γίγνεται καὶ μοχϑηρόν, ὡς 
ξύειν τε καὶ διαβιβρώσκειν τὴν κύστιν. οὔχουν ἀνα- 
μένει τὸ ξῷον τηνικαῦτα τὴν κατὰ φύσιν ἔτι προϑε- 
σμίαν τῆς οὐρήσεως, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐκκρίνειν αὐτὸ καὶ 
πρὸ τοῦ πληρωϑῆναι τὴν κύστιν ἐπείγεται. καὶ ταῦϑ᾽ 

15 ἡ φύσις προορωμένη μειζόνων καὶ πλειόνων αὐτῇ ve- 
ρῶν μετέδωκεν εἰς αἴσϑησιν ἀκριβεστέραν. 

Cap. ΧΙ.  Eóióyog δὲ καὶ τὸ πάχος τῶν σκεπόν- 
τῶν ἔξωϑεν ἅπαντα τὰ εἰρημένα χιτώνων, οὃς ἀπὸ 

τοῦ περιτοναίου τὴν γένεσιν ἔχειν ἐλέγομεν, οὐ τοῖς 
30 ἀξιώμασι τῶν ὀργάνων οὐδὲ τοῖς μεγέϑεσιν, ἀλλὰ ταῖς 

χρείαις ἀνάλογον ἡ φύσις ἔνειμεν. οὐ γὰρ ὅτι κυριώ- 

τερον ἁπάντων τούτων τὸ ἧπαρ οὐδ᾽ ὅτι μέγα, διὰ 
τοῦτ᾽ ἦν αὐτῷ δοτέον ἰσχυρύτερον χιτῶνα τῆς κύστεως, 
ἀλλ᾽ ἐχείνῃ μᾶλλον, ὡς ἂν πολλάκις ἐφ᾽ ἑκάστῃ νυχτὶ 

" καὶ ἡμέρᾳ μελλούσῃ πληροῦσϑαί ve καὶ διατείνεσθαι 
καὶ αὖϑις ἐκχενοῦσθαι καὶ συστέλλεσθαι, || βέλτιον ἦν 385 
δοϑῆναι δωμαλεώτερον σκέπασμα. τὸ γὰρ εἰς ἐσχάτην 

1 ἡ om. D | 4 τῶν om. D | 9 γενέσθαι DL | 10 δριμύ τι Ὁ 
15 μειξόνων καὶ om. U | 18 προειρημένα D | Ὧν ἣν ww. VN 
46 σαληροῦσϑαι τε μεϊλούσῃ we διακαἰνεωδων D VS τὰ uh 
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καλῶς ἀφιξόμενον àv ὀλίγῳ χρόνῳ διάστασίν τε καὶ 
σύμπτωσιν ἰσχυρὸν ἐχρῆν εἶναι καὶ φέρειν ἱκανὸν 
ἑκατέρας ἐν μέρει τὰς διαϑέσεις. ἐναντίας ἀλλήλαις 
ὑπαρχούσας. ταῦτά τ᾽ oov δικαίως τῇ φύσει νενέμη- 

ται καὶ πολὺ μᾶλλον ἔτι τὸ τῆς οὐσίας εἶδος αὐτῆς 5 

ἑκάστου τῶν χιτώνων. οἱ μὲν γὰρ ἔξωϑεν ἅπασι τοῖς 
εἰρημένοις ὀργάνοις περιβεβλημένοι παραπλήσιοι τοῖς 

ἀραχνίοις εἰσίν. ἔνιοι μὲν καὶ αὐτὴν τὴν λεπτότητα, 

σύμπαντες δὲ τὴν ἰδέαν. οὐδεὶς γοῦν αὐτῶν εἰς lvag 

ἀναλύεται. καϑάπερ οἱ ἐντὸς οὗ αὐτῶν τῶν ὀργάνων τ 

ἴδιοι, καϑ᾽ οἣς ἐνεργοῦσιν, ἀλλ᾽ εἰσὶν ἁπλοῖ παντά- 

zc, καὶ ὅμοιοι πάντη καὶ ἀκριβῶς ὑμενώδεις. οἵ δ᾽ 
ἐντὸς oí τὰ σώματα συνιστάντες αὐτὰ τῶν μορίων 

ἐν μὲν τῇ κοιλίᾳ καὶ τῷ στομάχῳ, καϑότι καὶ πρό- 
σϑεν εἴρηται, δύο περιφερεῖς μὲν τὰς (vag ἔξωϑεν, τὸ 
εὐθείας δ᾽ ἔνδοϑεν ἔσχον᾽ οἱ δὲ τῶν ἐντέρων ἐγκαρ- 
σίας ἀμφοτέρας εἰς κύκλον ἀκριβῆ περιηγμένας" οἱ δὲ 

δϑδθτῶν κύστεων | εὐθείας vs καὶ περιφερεῖς καὶ λοξὰς 
ἔχουσι τὰς ἵνας. εἷς γὰρ ὧν ἕκάτερος εἰς ἅπαν εἶδος 

κινήσεως ἐπιτήδειον ἐκτήσατο τὴν κατασκευήν. τὴν Ὁ 

μὲν γὰρ διὰ τῶν εὐϑειῶν ἱνῶν κίνησιν, ἵν᾿ ἐπισπάση- 
ταί τι. τὴν δὲ διὰ τῶν ἐγκαρσίων. ἵν᾽ ἐκκρίνῃ, τὴν 
0à διὰ τῶν AobOv, ἵνα κατάσχῃ περισταλέντα παντα- 
χόϑεν, εὔλογον ἦν ἔχειν αὐτόν. μόνων μὲν γὰρ τῶν 
ἐγκαρσίων ταϑεισῶν τὸ εὗρος συστέλλεται μόνων δ᾽ τὸ 

αὖ τῶν εὐθειῶν τὸ μῆκος βραχύνεται" πασῶν δ᾽ ἅμα 

1 διάτασιν ch|4 τ᾽ om. BDL|6 αὐτῆς εἶδος BL [ 9 γοῦν 
BU γὰρ DL || 10 ἐντὸς BL ἑἐντῶς U ἔντοσθεν D | οἱ L om. 
cett. | 18 συνιστάντες Ὁ συνιστῶντες cett. | 15 ὁ ἔξωθεν U | 
16 δὲ ὁ ἔνδον Ὁ δὲ ἔνδον BL | 19 ἔχουσι καὶ λοξὰς U | ὧν 
“τὼφΨ ch [ἑκάτερος codd. ἑκατέρας ch | 19 —29 χυνήσεως εἶδος 
Ἷ} 21 κενήσεων U || 94 αὐτόν scripsi: αὐτὰς οὐδ VS ἁπασῶν V 

n... 



TIEPI XPEIAZ ΜΟΡΊΩΝ V, 11. 12. 288 

καὶ τῶν εὐθειῶν καὶ τῶν ἐγκαρσίων χαὶ τῶν Aobov 
εἰς ἑαυτὰς συναγομένων ὅλον συστέλλεται τὸ μόριον, 
ὥσπερ ye καὶ μακροτέρων ἁπασῶν γενηϑεισῶν ἅπαν 
ἐκτείνεται. ταῖς μὲν οὖν κύστεσιν ἑχατέραις ἕνα μελ- 

5 λούσαις ἕξειν χιτῶνα, δι᾿ ἣν ὀλίγον ὕστερον αἰτίαν 

ἐρῶ, πᾶν εἶδος ἱνῶν ἐν αὑταῖς ἔχειν ἦν ἄμεινον, ἵνα 
καὶ πᾶν εἶδος κινήσεως ἕποιτο. τοῖς δ᾽ ἐντέροις, 
ἐπεὶ μήϑ᾽ ἕλκειν μήτε κατέχειν ἣν ἔργον, ἀλλ᾽ ὠϑεῖν 
'πρόσω περιστελλομένοις, ἁπλῆς μὲν ἔδει τῆς κινήσεως, 

10 ἁπλῆς δὲ καὶ τῆς τῶν ἰνῶν φύσεως, οὐ μὴν τῇ ye | 
γαστρί" καὶ γὰρ ἕλκειν αὐτὴν καταπινόντων καὶ κατέ- 387 
χειν πεττόντων καὶ πεψάντων ἐχκρίνειν ἐχρῆν. εὐλό- 
yos οὖν ἁπάσας ἔσχε τὰς ivag. 

Cap. XIL Ἀλλὰ διὰ τί τοῦ μὲν ἐκτὸς χιτῶνος 
a5 ἐγκάρσιοι μόνον εἰσί, τοῦ δ᾽ ἐντὸς εὐθεῖαι μὲν αἱ πλεῖ- 

Grut, παντελῶς δ᾽ ὀλίγαι λοξαί, καὶ διὰ τί δύο χιτῶνες 
ἐγένοντο, δυναμένης γε δὴ τῆς φύσεως καὶ δι’ ἑνὸς 
χιτῶνος τὰς τρεῖς ἐνεργείας τοῖς ὀργάνοις ἐχπορίξειν, 

ὡς ἐπί τε τῶν κύστεων ἐνεδείξατο καὶ τῶν ὑστερῶν, 

30 ἄμεινον ἂν εἴη προσϑέντας ἔτι τῷ παρόντι λόγῳ κατα- 

παύειν αὐτὸν ἐν τῷδε. λέλεκται μὲν οὖν καὶ πρό- 
σϑεν ἐπὶ τῶν ἐντέρων, ὡς δυσπαϑείας ἕνεκα διττὸς 

αὐτοῖς ὁ χιτὼν ἐγένετο, καὶ ὡς πολλάκις ὁ μὲν ἕτερος 

ἀπεσάπη τελέως ἔν τισι δυσεντερίαις οὐκ εὐήϑεσιν, ὁ 

86 δ᾽ ἕτερος ἐξήρκεσε τῷ ξῴῳ μόνος. νυνὶ δ᾽ ἔτι καὶ 
μᾶλλον οἶμαι πιστότερον εἶναι τὸν λόγον, ἐπιδειξάντων 
ἡμῶν, ὡς τοῖς μὲν ἐντέροις ἐναντιώταται τὴν φύσιν 

1 καὶ post ἅμα om. Β'Π | 9 ἔδει codd. ἐδεῖτο Ὁ} 10 γε B 
τε U om. DL || 10 ἐγκάρσιοι codd. ἐγκάρσιαι ch YS e ete 
D J 17 δὴ om. D || 21 τῷδε BLU τούτῳ Ὁ | 24 ἐξεοὰπε ῸΝ, 
25 vir L| 26 πιστύτερον LU πιστὸν B. 
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εἰσὶν αἱ διαρρέουσαι χολαί, τῶν κύστεων δὲ τῇ uiv | 
888 ἐπὶ τῷ ἥπατι τελέως οἰκεία καὶ ἄλυπος ἡ ξανϑή, τῇ 

δ᾽ ἑτέρᾳ τῇ τὸ οὖρον ὑποδεχομένῃ σπανίως ποτὲ γί- 
γνεται λυπηρὰ πολλὴ καὶ κακοήϑης ἀϑροισϑεῖσα, τούὐ- 

πίπαν δ᾽ αὐτῇ μετρίως τε καὶ ἀλύπως ὁμιλεῖ. προό- ; 
κείσεται δ᾽ ἔτι τῷ λόγῳ καὶ τόδε. ἐπειδὴ μεταβάζ- 

λεσϑαι μὲν ἐχρῆν τὴν τροφὴν ἐν τοῖς κατὰ τὴν γαστέρα 
καὶ τὰ ἔντερα χωρίοις, εἰς τὴν οἰχείαν τῷ ξῴῳ ποιό- 
τητα τρεπομένην, εὔλογον ἦν ἱκανῶς αὐτοῖς παχὺν 
γενέσϑαι τὸν χιτῶνα. μᾶλλον γὰρ ὃ τοιοῦτος ἀλλοιοῖ 1 

τε καὶ ϑερμαίνει καὶ μεταβάλλεδι τοῦ λεπτοῦ καὶ ψυ- 

χροῦ. οὕτω γοῦν καὶ οἷς ἰσχνὰ φύσει τὰ καϑ' ὅλην 
τὴν γαστέρα, χείρους πέττειν εἰσὶ τῶν εὐσάρχων. ἐν 
δὲ τοῖς τῶν περιττωμάτων ὀργάνοις οὐδὲν ἤμελλε πέτ- 

τεσϑαι καὶ διὰ τοῦτ᾽ εὐλόγως ἰσχνὰ γέγονεν. οὕὔκχουν τ 
οὐδὲ δύο χιτῶνας οἷόν τ᾽ ἦν ποιεῖν ἐν λεπτοῖς σώ- 
μασι. κατὰ δὲ τὴν γαστέρα τριῶν ἕνεκα χρειῶν ol 
δύο χιτῶνες ἐγένοντο, τῆς τε τῶν ἐνεργειῶν διαφορᾶς 

καὶ τῆς δυσπαϑείας καὶ τοῦ πάχους. οὕτω δὲ καὶ ἡ 
889 τῆς οὐσίας αὐτῆς ἰδέα διάφορός ἐστι ταῖς τε || κύστεσι m 

καὶ τοῖς πεπτικοῖς ὀργάνοις" αἱ μὲν γὰρ ὑμενώδεις 
καὶ σκληραὶ καὶ ὀλίγου δεῖν ἄναιμοι καὶ ψυχραί, τὰ 
δὲ σαρκοειδῆ τε καὶ ϑερμὰ γέγονε. τὰς μὲν γὰρ εἐς 
τὸ διαστέλλεσθαί vs καὶ συστέλλεσθαι μέχρι πλείστου 
δυσπαϑεῖς ἐχρῆν παρεσκευάσϑαι, τὰ δ᾽ sig τὴν πέψιν s 
ἄρα τῶν σιτίων ἐδεῖτο πλέονος ϑερμότητος. ὥστ᾽ ἐχεί- 

8 σπάνιον D [8.καὶ τὰ ἔντερα om. L! add. L? | 9 ἱκανῶς 
post παχὺν colloc. D | 11 τε om. D | λεπτοῦ] θερμοῦ U | τοῦ «p. 
D || 14 ἔμελλε BDL | 18 ἐγένοντο BLU γεγόνασι D | 28 σαρκωει- 
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veig μὲν ἡ σκληρύτης εἰς δυσπάϑειαν ἐδόϑη τῆς λεπτό- 
τητος ἐπίκουρος, τοῖς πεπτικοῖς δ᾽ ὀργάνοις ἡ παχύ- 

τῆς ἴαμα τῆς μαλακότητος ἐγένετο. 
Cap. XIII. Οὕτω μὲν δὴ καὶ περὶ ταῦτα δικαία 

s τελέως ἣ φύσις. ὅτι δὲ κἀν τῷ τοὺς μὲν οὐρητῆρας 
ὁμοίους τὴν οὐσίαν τοῦ σώματος ἐργάσασϑαι τῇ με- 

γάλῃ κύστει τῇ τὸ οὖρον ὑποδεχομένῃ, τοὺς δὲ χολη- 
δόχους πόρους τῇ μικρᾷ τῇ ἐπὶ τῷ ἥπατι τὴν αὐτὴν 
δικαιοσύνην ἡ φύσις ἐνεδείξατο, παντὶ καὶ τοῦτο πρό- 

1 δηλον. οὐ γὰρ ἐξ ἄλλης μὲν οὐσίας ἐχρῆν εἶναι τὰς 
ὑποδοχὰς τῶν περιττωμάτων, ἐξ ἄλλης δὲ τοὺς παρά- 
γοντας πόρους, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς αὐτῆς τε καὶ || ὡσαύτως 890 
ἀνεξομένης τοῦ περιττώματος. ὅ γε μὴν τρόπος ὃ τῆς 
ἐμφύσεως εἷς μὲν τὴν κύστιν τῶν οὐρητήρων, εἰς δὲ 

15 τὸ ἔντερον τοῦ χοληδόχου πόρου πάντων ϑαυμάτων 
ἐπέκεινα. λοξοὶ γὰρ εἰς αὐτὰ καταφυόμενοι καὶ μέχρι 
τῆς ἐντὸς εὐρυχωρίας λοξοὶ καὶ προμήκεις διήκοντες, 

ὑμένα τινὰ τῶν [ὀργάνων] ἐντὸς ἀποτέμνονται, 
πρὺς μὲν τῆς ἔσω φορᾶς τῶν περιττωμάτων ἀνατρε- 

30 πόμενόν τε καὶ ἀνοιγνύμενον, ἐν δὲ τῷ λοιπῷ χρόνῳ 
παντὶ προσπεπτωχότα τε καὶ προσεσταλμένον καὶ οὕ- 

τῶς ἀκριβὲς πῶμα τῷ πόρῳ γιγνόμενον, ὥστε μὴ μόνον 
τοῖς ὑγροῖς ἀδύνατον εἶναι τὴν εἰς τοὐπίσω φοράν, 

ἀλλὰ καὶ τῷ πνεύματι. δηλοῦται δ᾽ ἐπὶ τῶν κύστεων 
35 μάλιστα τῶν ἐμφυσωμένων τε καὶ πληρουμένων ἀέρος, 

ἔπειτα δεσμουμένων ἀκριβῶς κατὰ τὸν αὐχένα. φαί- 

νεται γὰρ ἅπας ἐντὸς αὐτῶν ὃ ἀὴρ ἀποστεγόμενός τε 

18 verba ὅ γε μὴν — τῷ πνεύματι exc. Orib. ΠῚ 364 ( 
48 ἐντὸς τῶν ὀργάνων B ὀργάνων om. Or. | ἀποτέμνονται, 
το, ὑποεέμνονται ἃ | 84 δηλοῦται δ᾽ VV dw. δὴ Ὁ W 
om. 
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καὶ κατεχόμενος, εἰ καὶ πάνυ τις ἰσχυρῶς ἔξωϑεν ἐπι- 

ϑλίβοι τὴν κύστιν. ὥσπερ γὰρ ὑπὸ τῆς τῶν εἰσρεόν- 
τῶν ῥύμης ἀνατρέπεται πρὸς τοὐντός, οὕτως ὑπὸ τῶν 
ἔσωϑεν αὐτῷ προσπιπτόντων πιλεῖται καὶ προσστέλλεται 

891 τῷ πόρῳ. καί σοι | καὶ τοῦτο προνοίας 9' ἅμα τῆς 
εἷς τὰ ξῷα καί τινος περιττῆς δοφίας τοῦ δημιουργοῦ 

γιγνέσθω τεκμήριον. οὕτω μὲν δὴ ϑαυμαστῶς ἅπαντα 
κεκόσμηται τὰ τῆς τροφῆς ὄργανα. καὶ γὰρ τὰς τῶν 

περιττωμάτων ὑποδοχὰς ἔϑος ἐστὶ τοῖς ἰατροῖς ἅμα 

τοῖς ἄλλοις ὀργάνοις καταριϑμεῖσϑαι τοῖς τῆς τροφῆς 1 

καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὰς κύστεις ἀμφοτέρας καὶ τὰ παχέα 
τῶν ἐντέρων ὄργανα τροφῆς ὀνομάξουσι. 

Cap. XIV. Περὶ δὲ τῶν μυῶν, 060, τῶν περιττω- 
μάτων ἕνεκεν ἐγένοντο, δίκαιον ἂν εἴη λέγειν ἑξῆς. 

εἰσὶ γάρ που καὶ οὗτοι τροφῆς ὄργανα. κυριώτατα 15 
μὲν γὰρ καὶ πρῶτα τροφῆς ὔὄργανα τά τε πέττοντα καὶ 

τὰ παραπέμποντα τὴν χρηστήν᾽ δεύτερα δὲ τά τε κα- 
ϑαίροντα καὶ τὰ ὑποδεχόμενα τὸ περίττωμα᾽ τρίτα δ᾽ 

ἂν εἴη τροφῆς ὄργανα τὰ ταῖς ἐκροαῖς αὐτῶν ἀνα- 

κείμενα. διττὴ δὲ καὶ τούτων ἡ διαφορά. τὰ μὲν s 
γὰρ ἀκαίρως ἐχρεῖν κωλύει, τὰ δ᾽ ἐν καιρῷ προτρέπει. 

392 ἀκαίρως μὲν | οὖν ἐκρεῖν οἱ τὴν ἕδραν ἐργαξόμενοι 
ὠύες οὐκ ἐπιτρέπουσιν, ἐν καιρῷ δὲ προτρέπουσιν ol 

κατὰ τὸ ἐπιγάστριον ἅπαντες. τῶν μὲν δὴ κατὰ τὴν 
ἔδραν ὃ μὲν εἷς ἀξυγής ἐστιν, ἐγκάρσιος αὐτῇ περιβε- ss 
βλημένος ὑπὲρ τοῦ κλείειν ἀκριβῶς καὶ ἰσχυρῶς τὸ 

σι 

1—2 ἐπιϑλίβοι LU ἐπιϑλίβει Β ἀποϑλίβοι D ἢ 2 γὰρ καὶ 
Ὁ | ὑπὸ BLU ἀπὸ D| 8 τοὐκτὸς DL!| 4 ἔσωϑεν BLU ἔσω D | 
πιλοῦται U | προστέλλεται codd. [10 τοῖς ante τῆς om. BLU || 
13 δὲ δὴ D || 14 ἕνεκα γεγόνασιν LU || 15 που] δήπου BL || 
16 τε om. D | 17 «e om. D ἢ 11—18 yosv χαδαίροντο υὐᾷ. καὶ 
περεπέμσεοντα D! x. παραπ. D* | 26 ἀξζυγὶς &UO' LV ἄζογες Ὁ 
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ἀπευϑυσμένον. ἐπίκειται δ᾽ αὐτῷ κατὰ τὸ ἔξω πέρας 

ἐγκάρσιον σῶμα, μεταξὺ μυὸς καὶ δέρματος ὑπάρχον 

τὴν οὐσίαν, ὡς ἂν ἐξ ἀμφοῖν κεκραμένον, οἷόν τι καὶ 
τὸ τῶν χειλῶν ἐστι πέρας. ἡ χρεία δὲ καὶ τούτου 

5 παραπλησία τῷ uvi, πλὴν ὅσον ἰσχύϊ καὶ δώμῃ τῆς 
ἐνεργείας ἀπολείπεται. δύο δ᾽ οἵ λοιποὶ μύες οἱ λοξοὶ 
τὴν ἕδραν ἀνατείνουσιν, εἷς ἑκατέρωϑεν ἀνωτέρω τοῦ 
στρογγύλου μυὸς ἔχοντες τὴν ϑέσιν. ἡ χρεία δὲ καὶ τού- 
τῶν, ὅταν ἐπὶ πλεῖστον ἐχστραφῆναι συμβῇ τὴν ἕδραν 

τὸ ἐν ἰσχυραῖς προϑυμίαις, ἀνασπᾶν αὐτὴν αὖϑις ἄνω. 
καὶ ὅταν ys παραλυϑῶσιν ἢ ἀτονήσωσιν οἱ μύες οὗτοι, 

χαλεπῶς καὶ μόγις ἀνασπᾶσϑαι συμβαίνει τὴν ἕδραν 
ἢ καὶ παντάπασιν ἐχτετραμμένην διαμένειν, ὡς τῶν χει- 
ρῶν δεῖσϑαι βοηϑῶν. οἵ μὲν δὴ κατὰ τὴν ἔδραν μύες 

15 ἕνεκα τῶν εἰρημένων χρειῶν || τοσοῦτοί τε καὶ τοιοῦτοι 898 
γεγόνασι. τῶν δ᾽ ὀχτὼ τῶν κατὰ τὸ ἐπιγάστριον εὐθεῖς 
μὲν κατὰ τὸ μῆκος τοῦ ξῴου δύο πεφύχασιν ἀπὸ τῶν 
στέρνων ἄχρι τῶν τῆς ἥβης ὀστῶν ἐκτεταμένοι κατ᾽ 
αὐτὸ μάλιστα τὸ μέσον τῆς ὅλης κοιλίας" ἐγκάρσιοι δ᾽ 

30 ἕτεροι δύο χατὰ τὺ πλάτος ὀρϑὴν πρὸς τοὺς εἰρημέ- 
wovg ἐργαξύμενοι γωνίαν ἅπαν ἐν κύκλῳ καλύπτουσι 
τὸ περιτόναιον" ἄλλοι δὲ τέτταρες λοξοί, δύο μὲν ἀπὸ 

τῶν ὑποχονδρίων ὡς ἐπὶ τὰ τῶν λαγόνων ὀστᾶ τὰς 

ἵνας ἐκτεταμένας ἔχοντες, οἱ δὲ λοιποὶ δύο τούτους 
185 τέμνοντες ἐν σχήματι τοῦ X γράμματος ἀπὸ τῶν πλευ- 

1 ἀπηυϑυσμένον ἔντερον DL || 8 verba ofoy — δεῖσθαι βοη- 
àv exc. Orib. ΠῚ 469 | 4 τούτῳ D | 6 ἀπολείπεται D*LU ἅπο- 
λεῖται D* ἀπολιμπάνεται B | μύες oi] ol om. BL | 9 ἐκτραπῆ- 
war U* ras. | 10 αὖϑις αὐτὴν LU | 12 xal om. U { 18 éxxete- 
uad D | 15—16 γεγόνασι post τοσοῦτοι colo, VU ἢ 36 τῶν wwe 

| om. D | 19 αὐτῶν μ. τῶν μέσων BLU αὐτὸν w. τὸν wisov 
2D | 20—31 roig εἰρημένοις D. 
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ρῶν ὡς ἐπὶ và καϑ' ὑπογάστριον ἐχτείνονται μέρη. 
ἔργον μὲν οὖν ἁπάντων μυῶν κοινόν, ἐπειδὰν τείνωσι 

τὰς Lvag, εἷς ἑαυτοὺς συνιξζάνειν. ἕπεται δὲ τούτῳ, 

κατὰ μὲν τὴν ἔδραν κλείεσϑαι τοὔσχατον στόμα τὸ 

κάτω τοῦ παχέος ἐντέρου, κατὰ δὲ τὸ ἐπιγάστριον ὁ 
εἴσω προσστέλλεσθϑαι ϑλιβόμενα τὰ ὑποκείμενα σύμ- 
παντα. ἀλλὰ τῷ μὲν ἀποκλείεσϑαι τὰ κατὰ τὴν ἔδραν 

ἐξ ἀνάγκης ἕπεται μηδὲν ἐκπίπτειν ἀκαίρως περίττωμα 
πρὸς τῆς τῶν ἐντέρων ἐνεργείας ὠθούμενον, τῷ δὲ 

394 ϑλίβεσϑαι τὰ || κατὰ τὴν γαστέρα, κεχαλασμένων δηλο- 10 

νότι τῶν κατὰ τὴν ἕδραν, ἐκκρίνεσϑαι τὸ περιεχόμενον 
ἐν τοῖς μεγάλοις ἐντέροις. ϑαυμάσαι δὲ χρὴ κἀνταῦϑα 
τὴν τέχνην τῆς φύδεως ἐφ᾽ ἑκατέρου τοῦ γένους τῶν 

μυῶν. ἔνϑα μὲν γὰρ ἐχρῆν κλείεσϑαι τὸν ἐπὶ τῷ 
πέρατι τοῦ παχέος ἐντέρου πόρον, ἐγκαρσίας ἐνταῦϑα 15 
τὰς τοῦ μυὸς ἷνας ἐποίησεν ἐλέγετο Ób καὶ πρόσϑεν 
ἐπί τε τῆς γαστρὸς καὶ τῶν ὑστερῶν καὶ τῶν κύστεων, 

ὡς αἵ τοιαῦται κλείειν ἐπιτηδειόταται τὰ στόματα 

τῶν ὀργάνων᾽ ἔνϑα δ᾽ ἰσχυρῶς ἱποῦσϑαι τὰ ὑποκεί- 
μενα, καϑάπερ ὑπὸ χειρῶν τινων ϑλιβόμενα τῶν ἐπι- 9 
κειμένων μυῶν, ἐνταῦϑα τοὺς μὲν εὐϑεῖς μῦς τοῖς 

ἐγκαρσίοις, τοὺς λοξοὺς δ᾽ ἀλλήλοις ἐπέβαλε κατ᾽ ὀρ- 
ϑὴν γωνίαν, ὥσπερ καὶ ἡμεῖς αὐτοὶ τὰς χεῖρας ἀλλή- 
λαις ἐπιβάλλομεν ἀντιστρόφως, ὅταν ἰσχυρῶς ἱπῶσαί 

1 x«9'] κάτω U | 2 μὲν om. U, ante μέρη colloc. L | 8 αὖ- 
τοὺς U αὑτοὺς L | 4 sig τοὔσχατον BDL | 5 ab ἐπιγάστριον 
vocabulo cod. B deficit usque ad τῶν ὀκτὼ μυῶν p. 291, 16 | 
G προστελλ. U | τὰ om. U || 17 post ὑστερῶν add. (καὶ L) τῶν 
ἐντέρων LU sed U expunxit, D om., post γαστρὸς &dd. καὶ 
τῶν ἐντέρων ch || 18 post τοιαῦται add. ἶνες ch | 19 ἱποῦσθαι 
Scripsi: ἠπῶσθαι LU ἁπλῶσϑαι D! ἡπλῶσϑαι D! | 20 τινων 
om. U || 28—94 ἀλλήλοις DU ἢ 24 ἱπῶσαί scripsi. ἠπῶσαί L'U 
émóce: DL* | 
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τι καὶ ϑλῖψαι βουληϑῶμεν. οὕτω δὲ καὶ ὃ ἀριϑμὸς 
ἑκάστου τῶν μυῶν αὐτῇ προμηϑῶς ἐξεύρηται, τῶν μὲν 
κατὰ τὴν ἔδραν, ὡς ἤδη δέδεικται, τῶν δὲ κατὰ τὸ 
ἐπιγάστριον, ὡς || νῦν ἐροῦμεν. εἰ γὰρ δὴ κατὰ μὲν 896 

5 τὰς τῶν ἱνῶν ϑέσεις e[ τῶν ὀργάνων ἐνέργειαι γί- 

γνονται, τέτταρες δ᾽ εἰσὶν αἱ πᾶσαι ϑέσεις αὐτῶν, εὐ- 
ϑεῖά τε καὶ ἐγκάρσιος καὶ λοξαὶ διτταί, δῆλον, ὡς ὃ 

πρῶτος ἀριϑμὸς ὁ τῶν τεττάρων ἅπασαν ἱνῶν Oc 
ἐν αὑτῷ περιλαμβάνει. καὶ τοίνυν, ἐπειδὴ δίδυμόν 

τὸ ἐστιν ἀριστεροῖς τε καὶ δεξιοῖς τὸ σῶμα καὶ ἴσον dxpi— 

βῶς, ἑκατέρωϑεν μὲν τέτταρες, οἱ σύμπαντες δ᾽ ὀκτὼ 
γεγόνασιν, ἴσοι μὲν τὸ μέγεϑος, ἴσοι δὲ καὶ τὸ πλῆϑος, 
ὅμοιοι δὲ τῶν ἱνῶν ταῖς ϑέσεσιν, ὡς μηδὲν μήτ᾽ ἀπο- 
δεῖν μήτε πλεονεχτεῖν ἑτέρου τὸν ἕτερον. οἱ μὲν yàg 

15 ὀρθοὶ κατὰ τὸ μῆχος ἐχτεταμένοι, παρ᾽ ἑχάτερα τὰ 

μέρη τοῦ ξιφοειδοῦς χόνδρου τὴν ἄνωϑεν ἔκφυσιν 
ἔχοντες, ἐπὶ τὰ τῆς ἥβης ὀστᾶ καταφέρονται ψαύοντες 
ἀλλήλων. εὐθείας μὲν τὰς ἵνας ἄνωϑεν χάτω φερο- 

μένας ὡσαύτως ἔχοντες, ἴσοι δ᾽ ἀχριβῶς οὐ τὸ μῆκος 
30 μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ πλάτος τε x«l τὸ βάϑος ἀλλήλοις, 

ὑπάρχοντες. οἱ δ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῖς ἐγκάρσιοι, κατειληφότες 

ὃ μὲν τὸ δεξιὸν ἅπαν τοῦ περιτοναίου μέρος, ὃ δὲ τὸ 
ἀριστερόν, ἴσοι καὶ αὐτοὶ καὶ ὅμοιοι κατὰ πάνϑ᾽ || ὑπάρ- 396 
χοντερ, ὑποβεβλήχασι τοῖς μὲν εἰρημένοις δύυ μυσὶ τὸ 

45 νευρῶδες σφῶν αὐτῶν, τοῖς ὃ ἄλλοις τὸ σαρκῶδες. 

ἐκεῖνοι δ᾽ αὖ πάλιν τούτοις ἐπιβαίνοντες ἐκτείνονται 
καὶ αὐτοὶ ταῖς καλουμέναις ἀπονευρώσεσιν ἐπὶ τοὺς 

2 μὲν LU μὲν γὰρ D | ὃ πᾶσαι LU πασῶν D | 6--ἴ εὐ- 
ϑεῖαί pts. ἐγκάρσιαι L| ὃ ὁ τῶν LU τῶν Ὁ | A9 τὸ ew. ὌΝ 
perm [15 ὀρϑοὶ καὶ D | 30 τε om. Ὁ 22. 9k ἂν V Ν 

GazsNUs ed. Helmroich L. i 
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εὐθεῖς τε καὶ μέσους μῦς, οὐδαμῇ παραλλάττοντες 

οὐδὲν οἱ δεξιοὶ τῶν ἀριστερῶν, ἀλλ᾽ ἴσοι τε καὶ ὅμοιοι 

πάντῃ τὰς ἷνας, οἵ μὲν ἀπὸ τῶν λαγόνων ἐπὶ τὸ ὑπο- 
χόνδριον ἑκάτερος τὰς καϑ᾽ ἑαυτὸν ἀναφερομένας. οἱ 
δ᾽ ἀπὸ τῶν πλευρῶν εἷς τὰ πρόσω καταφερομένας 
ἔχοντες. ὥστ᾽, ἐπειδὴ τέτταρες αἱ πᾶσαι ϑέσεις ἱνῶν 

εἶσιν, εὐλόγως καὶ οἵ μύες ἑκατέρωϑεν τοσοῦτοι γεγό- 

νασιν. οὔκουν οὐδ᾽ ἄχρε λόγου δυνατόν ἔστιν αὐτοῖς 

ἐπινοῆσαι προστιϑέμενον ἕτερον μῦν᾽ ἤτοι γὰρ εὐϑὺς 

ἢ ἐγκάρσιος ἢ λοξὸς κείσεται. ὥστ᾽ ἐκ περιττοῦ προόδ- τὸ 
κείσεται’ οὐ μὴν οὐδ᾽ ἀφαιρούμενον ἄνευ μεγάλης 
ξημίας. εἰ μὲν γάρ τινα τῶν ἐγκαρσίων ἀφέλοις, ἡ 

τῶν εὐθέων μυῶν τάσις. οὐκ ἔχουσα τὴν ἀντιτεταγ- 

μένην, ἄνισόν τε καὶ ἄδικον ἐργάδεται τῶν ὑποκει- 

μένων τὴν ϑλῖψιν, ὥστ᾽ ἐπὶ τὰς νόϑας πλευρὰς καὶ κι' 

897 τὰς λαγόνας ἐξωϑεῖσϑαι πάντα᾽ εἰ δ᾽ αὖ | τῶν εὐθϑέων 

ἀπολωλότα νοήσαις τινά, τῶν ἐγκαρσίων μενόντων, 

ἐπὶ τὰ μέσα τῆς γαστρὸς τά v' ἐκ τῶν λαγόνων ἅπαντα 
καὶ τὰ κατὰ τὰς νόϑας πλευρὰς ἀπωσϑήσεται, ὥσπερ 
γε καὶ τῶν λοξῶν ὁδποτέρους ἂν ἐξέλῃς, ἐπὶ τὴν τῶν 530 

ἀπολομένων χώραν οἱ μένοντες ἐκϑλίψουσι τὰ ὑποκεί- 
μενα. xo?) δ᾽ οὐχ οὕτως, ἀλλὰ πάντοϑεν ἱἰσορρόπως 

αὐτὰ ϑλίβεσϑαι. κἀν τῷδε δῆλον, ὡς οὐκ ἦν ἄμεινον 
ἐλάττους τὸ πλῆϑος τῶν ὀκτὼ γενέσϑαι. ἐδείχϑη δ᾽. 

ὅτι μηδὲ πλείους. ὥστ᾽ οὔϑ᾽ ὑπερβάλλων οὔτ᾽ ἐλλεί- 30 

σι 

9 οἱ ἀριστεροὶ τῶν δεξιῶν U | 4 τὰς LU τὸ D | ἀναφερο- 
ἕνας LU ἀναφερόμενοι D | 5 τὸ πρόσω LU.| 6—7 εἰσὶν ἱνῶν 
| 10 καὶ add. ante ἐκ D | 19 τινὰ om. codd., add. ch | 

15 ὥστ᾽ L ὥστε Ὁ ὡς D | νόϑας U νύϑους DL | 16 εὐϑείων 
codd. [| 18 τώ τ᾿ ἐκ LU «váx D | 19 νόϑας LU νόϑους D | 
2! ἀπολομένων LU ἀποδεομένων D V ἐκϑλύψουσι V. tovs: 
DU ezpr£ment N 
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zov τῆς χρείας ὁ ἀριϑμός, ἀλλ᾽ ἀκριβῶς δίκαιος 

αὐτῶν τὲ τούτων τῶν κατὰ τὸ ἐπιγάστριον μυῶν 
ὀκτὼ γενομένων καὶ πρὸς τούτοις ἔτι τῶν κατὰ τὴν 
ἕδραν. 

s — Cap. XV. ᾿Εμοὶ μὲν οὖν ἱκανὰ καὶ ταῦτα τὴν τέ- 
χνὴν τῆς φύσεως ἐνδείξασθαι" σοὶ δ᾽ εἴπερ οὐκ ἀρκεῖ, 

τάχ᾽ ἄν σε πείσαιμι διὰ τῶνδε. τὸ δεδειγμένον τῆς 
ἐνεργείας τῶν μυῶν ἐν ἅπασι τοῖς μέρεσι τῆς γαστρὸς 

ἰσόρροπον ἐκ τοῦ ϑλίβειν αὐτὰ πανταχόϑεν ὁμοίως 
10 ἀναγχάξει τε καὶ βιάξε᾽ ται πρὸς τοὺς εἴχοντας ὑποχω- 398 

ρεῖν τόπους τὰ περιεχόμενα. δυοῖν δ᾽ ὄντοιν πόροιν, 

ἄνω μὲν τοῦ κατὰ τὸν στόμαχον, ἐν δὲ τοῖς κάτω τοῦ 
κατὰ τὸ ἀπευϑυσμένον ἔντερον, ᾧ κατὰ τὸ πέρας ἐπι- 
κεῖσθαι τὴν ἕδραν ἐλέγομεν, ἄμεινον ἦν δήπου διὰ 

16 τοῦ κάτω πόρου τὸ περίττωμα πᾶν ἐκκενοῦσϑαι. τοῦτο 

δ᾽ οὐδέπω τῶν ὀχτὼ μυῶν ἡ κατασκευὴ παρέχειν 
ἐστὶν ἱκανή, μηδὲν μᾶλλον εἰς τὴν ἕδραν ἢ τὸν στό- 
ueyov ἐνθλίβειν δυναμένη. τὸ γὰρ ἐξ ἅπαντος μέρους 
ἰσόρροπον τῆς ϑλίψεως εἰς ἑκατέρους τοὺς πόρους 

30 ὁμοίως ἔμελλε προώσειν ἅπαντα τὰ ἐν τοῖς ϑλιβομένοις 

ὀργάνοις περιεχόμενα, μηδενὸς ἔξωϑεν ἐπιτεχνηϑέντος 
τῇ φύσει σοφίσματος. ὃ προτρέψει μὲν ἐπὶ τὴν κάτω 

φοράν, ἀποτρέψει δὲ τῆς ἄνω. τί δὴ τοῦτ᾽ ἔστι τὸ 
σόφισμα καὶ διὰ τίνος ὀργάνου γίγνεται, προσέχοντος 

95 ἀχροατοῦ δεῖται τὸν νοῦν. ἔστι τις μῦς μέγας στρογ- 

γύλος, ὃν ὀνομάζουσι μὲν ἐν δίκῃ διάφραγμα, δια- 

3 τούτων om. U | ὃ πρὸς τούτων U πρὸ τούτων L| 6 uen 
σὺ LU | 11 ὄντων LU | 12 ἄνω μὲν] ἄνωθεν U | 16 τῶν ὀκτὼ 
hine rursus ineipit B | 18 ἐνθλίβειν codd. ἐκϑίλβειν C. N Ἐκ 
παντὸς L|19 τοὺς om. D | 20 προωϑεῖν Ὦ | ἐν om. XV πε- 
ρεσχεζόμενα DL [99 à L 

ist 
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φράττοντά ys τῶν τῆς τροφῆς ἀγγείων τὰ TOU πνεύ- 

ματος ὄργανα᾽ τῶν μὲν γὰρ ὑπέρκειται πάντων, τοῖς | 
899 δ᾽ ὑποβέβληται. γρεία δ᾽ αὐτοῦ τῇ φύσει πρὸ τοῦ 

διαφράττειν ἑτέρα μὲν μείξων ὡς ἀναπνοῆς ὀργάνου, 

δευτέρα δ᾽ ἡ νῦν εἰρησομένη. ἀπὸ τῶν κατὰ τὰ στέρνα ὁ 
περάτων τῶν χάτω τὴν ἀρχὴν τῆς ἄνωϑεν ἐχφύσεως 
ἔχον, ἵνα περ καὶ αἱ τῶν εὐθέων μυῶν τῶν κατὰ τὸ 
ἐπιγάστριον ἀνήρτηνται κεφαλαί, κἄπειτ᾽ ἐντεῦϑεν ἐφ᾽ 

ἑκάτερα παρὰ τὰ τῶν νόϑων πλευρῶν πέρατα κατερ- 
χόμενον, ὀπέσω 9' ἅμα καὶ κάτω λοξὸν ἱχανῶς γέγνε- τὰ 

ται. καὶ τοῦτ᾽ ἔστι τὸ σόφισμα ϑλιβόντων ἐκ παντὸς 
μέρους ὁμοίως τῶν μυῶν, οὐκ εἰς τὸν στόμαχον, ἀλλ᾽ 

εἷς τὴν ἕδραν ἐξωϑεῖσϑαι πάντα. νόησον γάρ μοι δύο 
χεῖρας ἐπιβεβλημένας μὲν ἀλλήλαις κατὰ τοὺς καρπούς, 
διισταμένας δ᾽ ἀεὶ καὶ μᾶλλον ἄχρι τῶν κατὰ τοὺς 15 
δακτύλους περάτων. ἔστω δ᾽ αὐτῶν ἐπὶ τῆς ὑποπει- 

μένης ἥτοι σπόγγος ἢ σταῖς ἤ τι τοιοῦτον ἕτερον 

ἐπικείμενον, οἷον τῆς ὑπερκειμένης προσιούσης τε καὶ 
περιστελλομένης ἐκϑθλίβεσϑαι ῥᾳδίως. κἀμοὶ ταύταις 
ταῖς χερσὶν ἀνάλογον ἔχειν, τῇ μὲν ὑποκειμένῃ τὸ διά- so 
φραγμα, τῇ δ᾽ ὑπερκχειμένῃ τοὺς κατὰ τὸ ἐπιγάστριον 

400 ἅπαντας ἐπιϊνόησον μῦς, τῷ μὲν ὑψηλῷ καὶ μέσῳ 
δακτύλῳ τοὺς εὐϑεῖς, τοῖς δ᾽ ἐφ᾽ ἑκάτερα τοὺς ἄλλους. 

ἔπειϑ᾽. ὡς ἐκεῖνοι περιλαμβάνοντες ἐκϑλίβουσι τὸ σταῖς, 

1 γε om. D | ἀγγείων L! yo. ὀργάνων L* | 1—2 πνεύ- 
uovog ) zvg B | 7 s69£ov DLU ἄνωθεν add. U* in marg. 
τῶν ἄνωθεν τῶν εὐθέων B i 9 τὰ om. U || 11 ante θλιβόντων 
add. τῶν ἱκανῶς DL! τῶν U utrumque delevi | 12 τῶν μυῶν 
LU μυῶν D | 14 uiv BL om.D | 16— 17 τοῖς ὑποκειμένοις LU ἢ 
17 σπογγιὰ U? in ras. | σταῖς τις D (sic) || 18 προιούσης U | 
19 xoí uos BL | 92 ὑψηλῷ) λιχανῷ Ὁ Yo woarg. indiet N (24 ἐκ- 
ϑήζδουσε τὸ σταῖς om. b 
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οὕτω τοὺς μῦς νόει ϑλίβοντας τὴν γαστέρα. τί δὴ 
τοὐντεῦϑεν εἰκὸς συμβαίνειν; áo οὐκ ὠϑεῖσθαι κάτω 
τἀντὸς οἷον ὑπὸ δυοῖν πιεξξόμενα χειρῶν, ἁπτομένων 
μὲν ἀλλήλων κατὰ τοὺς καρπούς, διεστηκυιῶν δ᾽ ἐπὶ 

5 πλεῖστον κάτω; εἴπερ οὖν κἀν ταῖς χερσὶ συνιούσαις 
τε καὶ ϑλιβούσαις τὰ μεταξὺ πρὸς τὰ διεστῶτ᾽ αὐτῶν 

μέρη πάντ᾽ ἐκθλίβεται, δῆλον, ὡς κἀνταῦϑα πάντ᾽ 
ὠσθϑήσεται κάτω. ταύτῃ γὰρ ἐπὶ πλεῖστον διεστήκασιν 
οἱ κατὰ τὸ ἐπιγάστριον μύες τῶν φρενῶν — ἔστι γὰρ 

10 καὶ τοῦτ᾽ ὄνομα τοῦ διαφράγματος --- ἄνω δ᾽ ἐπιβεβή- 
χασί τε καὶ ψαύουσιν, ἐν μὲν τοῖς κατὰ τὰ στέρνα μέρε- 
σιν οἱ μακροί, τούτων δ᾽ ἑκατέρωϑεν οἱ λοιποὶ πάντες. 
ἂρ᾽ οὖν ταῦτα μόνα ϑαυμαστῶς τῇ φύσει παρεσκεύα- 
σται πρὺς τὴν τῶν περιττωμάτων ἔκκρισιν, ἠμέληται 

15 δέ που καὶ παρῶπταί τι κἂν εἰ σμιχρόν; ἀλλὰ τοῦτό 
ye καὶ πάνυ ϑαυμάξειν αὐτῆς δίκαιον, | ὅτι πρὸς τῷ 401 
χατορϑοῦν οὕτω μεγάλα καὶ τῶν ἐξ ἀνάγκης ἀκολου- 
ϑησόντων βλαβερῶν οὐκ ἀμελεῖ τῆς ἐπανορϑώσεως. 
ὥσπερ γὰρ οὐκ ἤρχεσεν αὐτῇ τοὺς κατὰ τὸ ἐπιγάστριον 

30 ὀχτὼ μῦς ἀκριβῶς ὕπαντα τὰ ὑποκείμενα ϑλίβειν τε 
καὶ πιλεῖν ἔσω δυναμένους ἀπεργάσασθαι μόνον, ἀλλὰ 
καὶ τὰς φρένας αὐτοῖς ὑπέτεινε λοξὰς ὑπὲρ τοῦ μηδὲν 

ἐπανέρχεσθαί ποτ᾽ εἰς τὸν στόμαχον, οὕτω καὶ αὐ- 
ταῖς ταῖς φρεσὶ βοηϑοὺς κατεσκεύασε τοὺς κατὰ τὰ 

ss μεσοπλεύρια καλούμενα μῦς. εἷς γὰρ δὴ τοῦτο μῦς 

3. οὖν ἐντεῦϑεν Ὁ | 28 πάντως κάτω D | 3 πιεζούμενα U | 
8 ὠσθϑήσεται scripsi: ὠϑήσεται codd. | πλεῖον U | δέει 
τὸν U | 10 καὶ om. b | 11 τὸ στέρνον BL | 16 αὐτῆς BU 
conie p» | τῷ DL τὸ cett. | 17—18 ἀκολουθησάντων DLU | 

ογάξεσθαι LU. rper teg BD ( 25 καλούμενα Ὃ Ὃν 
ES, καλουμένους cett. | post δὴ s&4à, διάφραγμα Ὃς S9- 
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ὃν ὑπὸ τῶν ὀκτὼ τῶν κατὰ τὸ ἐπιγάστριον, μεγάλων 
τε καὶ πολλῶν ὑπαρχόντων. ἔμελλε δήπου κινηϑήσε- 
σϑαί τε πάνυ ῥᾳδίως εἴς τε τὴν τοῦ ϑώρακος εὐρυ- 

χωρίαν ἀνατραπήσδεσϑαι κἀν τούτῳ τῆς ϑλίψεως ἐκλύ- 

ὅειν τὴν ἰσχύν. ἵν᾽ οὖν μὴ γίγνοιτο τοῦτο. τοὺς κατὰ 

τὰς πλευρὰς τοῦ ϑώρακος ἅπαντας μῦς οἴους τείνεσϑαί 

τε καὶ προσστέλλειν ἔσω τὸν ϑώρακα παρεσκεύασεν, 

ὥστε τῆς ἄνω πάσης κοιλότητος ἐκ παντὸς μέρους 

ἐσφιγμένης ἀποροῦν τὸ διάφραγμα τῆς ὑποδεξομένης 
402 αὐτὸ χώρας ἑδραῖον φυλάτ' τεσϑαι. καὶ μὴν αὖ πάλιν, 

εἰ πάντας μὲν ἐντείνοι τὸ ξῷον τοὺς μῦς τούς τε κατὰ 

τὸν ϑώρακα καὶ τὸ ἐπιγάστριον, ἀνεῳγμένον δὲ φυ- 

λάττοι τὸν λάρυγγα, δῆλον, ὡς ἐκφύδησις γίγνοιτ᾽ ἂν 

ἐν τῷδε, καὶ οὕτω πάλιν ἀπολεῖται τὸ τῆς ἀποπατή- 
σεως ἔργον. ἵν᾽ οὖν ἀπνευστὶ τηνικαῦτ᾽ ἔχοι τὸ ξῷον, 
οὐκ ὀλίγους μῦς περιέστησε τῷ λάρυγγι, τοὺς μὲν 

κλείειν αὐτόν, τοὺς δ᾽ ἀνοιγνύναι πεφυκότας. ἀλλὰ 

τούτους μὲν ἐν τῇ τῶν κατὰ τὸν τράχηλον ἐξηγήσει 

μορέων ἐροῦμεν, οἷοί v' εἰσὶ καὶ ὅπως ἕκάτερον ὧν 
εἴπομεν ἐνεργοῦσιν. ὡσαύτως δὲ καὶ περὶ τῶν κατὰ 
τὰς πλευρὰς ἐν τῇ τοῦ ϑώρακος ἐξηγήδει λελέξεται. 
πρὸς δὲ τὰ παρόντα καὶ τοῦτ᾽ ἀπόχρη γιγνώσκεσϑαι 
μόνον, ὡς οὐδὲν οὐδαμοῦ τῇ φύσει κατ᾽ οὐδένα τρό- 

πον ἠμέληται προγιγνωσκούσῃ καὶ προορωμένῃ τὰ 
κατ᾽ ἀνάγχην ἀχολουϑήσοντα τοῖς ἕνεκά του γιγνομέ- 

1 à» LU ὃν BD | ὑπογάστριον D | 2—8 κινήσεσθαι D | 
3 τε BLU ποτὲ D | τε] τε δὴ D || 6 τὰς πλευρὰς om. U | τεί- 
νειν Β l 9 ὑποδεξαμένης BLU | 11 πάντας μὲν ἐντεῖναι BL μὴ 
π. ἐντείναι Ὁ ἐντείνοιτο DL? ἐντείνοι scripsi | τοὺς μῦς B τοὺς 
,μῦας LU μῦς D || 13 οὐκ ἔκφυσις, sed οὐκ expunx. U 14 ἀπο- 
Aera. ex ἀπολείπεται 1,2 ἀπολείπεται DU ἀπολίποιτ ἂν B | 
16 ὠκνευστεῖν L|| 18 τῶν om, U 

[9 5 
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vows καὶ φϑανούσῃ πάντων ἐπανορϑώματα παρασκευά- 
ξεσϑαι. καὶ μέν ys xcl ταύτης τῆς παρασκευῆς ἡ 
εὐπορία ϑαυμαστῆς ἐστιν ἐπίδειγμα σοφίας. ὥσπερ 
γὰρ | τὰς φρένας ἑτέρου τινὸς ἕνεκα γεγενημένας ἐκ 408 

5τῆς κατὰ τὴν ϑέσιν λοξότητος εἰς τὴν τῶν περιττωμά- 

τῶν ἔκκρισιν ὠφελίμους ἀπειργάσατο, κατὰ τὸν αὐτὸν 
τρόπον ἕτέρων χάριν ἔργων μεγάλων τούς τε κατὰ 
τὸν λάρυγγα καὶ τὸν ϑώρακα μῦς ἐργασαμένη συνε- 
χρφήσατ᾽ αὐτοῖς καὶ πρὸς τοῦτο. καὶ γὰρ αὖ καὶ αὐτοὺς 

0 τοὺς χατὰ τὸ ἐπιγάστριον ἅμα μὲν πρόβλημά τι καὶ 
σκέπασμα τῶν ὑποβεβλημένων, ἅμα δ᾽ ἐκκρίσεως πε- 
φιττωμάτων ὄργανα δημιουργήσασα συγχρῆται καὶ τού- 
τοις πρός τε τὴν τῆς μεγάλης ἐκφυσήσεως καὶ φωνῆς 
γένεσιν, ἤδη δὲ καὶ πρὸς τὴν τῶν ἐμβρύων ἀποκύη- 

15 σιν καὶ τὴν ὑπὸ Πραξαγόρου συνήϑως ὀνομαξομένην 

κατάληψιν πνεύματος. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὅπως γίγνεται, 
χατὰ τὸν οἰκεῖον ἕχαστα μηνυϑήσεται καιρόν. 

Cap. XVI. 'H δὲ τῶν περιττωμάτων ἔκκρισις --- ἐν 
γὰρ τῷ παρόντι περὶ ταύτης προὐϑέμεϑα λέγειν — 3j 

30 μὲν τῶν τῆς τροφῆς ὅπως γίγνεται, καὶ δὴ λέλεκται" 
ἡ δὲ τῶν τοῦ πόματος, ἣν ὀνομάξουσιν οὖρον, ἑξῆς 

ἂν εἴη ῥητέα. δέδεικται μὲν οὖν ἐν ἑτέροις, ὅτι μὴ 404 
τὸν αὐτὸν ἁπάντη λόγον ὁ κατὰ τὴν ξδραν ἐγκάρσιος 
ἔχει μῦς τῷ κατὰ τὸν τράχηλον τῆς κύστεως. ὁ μὲν 

(35 γὰρ τοῦ κλείειν τὸν πόρον ἕνεχα μόνου γέγονεν, ὃ δὲ 

προτέρου μὲν τοῦ προωϑεῖν περιστελλόμενος ὅ τι ἂν 
ἐν αὐτῷ περιέχηται, δευτέρου δὲ τοῦ κλείειν. νυνὶ 

ἃ αὕτη U 8. δεῖγμα U | 6 ὠφελίμως Ὁ | Τ τρόπον BLU 
do» D Ὁ od BLU de 2 Dg ea ρα 5 ἐλ ον d 
15 καὶ πρὸ D epe | 1T ὑμαστον B V tt nda im 
ceti. | 23 ἀπάντη U ἅπαντι D ἅπαντα RMS qe. ive M. 
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δ᾽, ὅτι βέλτιον οὕτως ἔχειν αὐτὸν κατασκευῆς, ἐξηγή- 
ὅομαι. τῇ κύστει πρὸς τῷ στενὸν ἔχειν τὸν πόρον 
ἔτι καὶ πᾶν εἶδος ἱνῶν ὑπῆρχεν, ὥσπερ καὶ τῇ γαστρὶ 
καὶ ταῖς μήτραις. ὡς οὖν ἐκείνων κλείεται τὰ στό- 

ματα περιστελλομένων τοῖς ἐνυπάρχουσιν, οὕτω καὶ 5 

τῆς κύστεως. οὐ μὴν ἐπί γε τῶν ἐντέρων ὧδ᾽ ἔχει, 
τῶν μὲν ivàv αὐτοῖς ἐγκαρσίων γενομένων, τοῦ πόρου 
δ᾽ ἱκανῶς εὐρέος ὑπάρχοντος. εὐλόγως οὖν ἐκεῖνα 

μὲν ἐδεήϑη τοῦ κλείσοντος αὐτὰ μυός. ἡ δὲ κύστις 
εἰς μὲν τοῦτο βοηϑείας οὐ πάνυ τι μεγάλης δεῖται, τὸ 
κλείεσϑαί ys δυναμένη καὶ χωρὶς μυός. ἵνα δ᾽, ὅ τι 

405 ἂν ἐξ αὐτῆς ἐνθλιβούσης εἰς || τὸν οὐρητικὸν ἐμπίπτῃ 

πόρον ἱχανῶς λοξὺν ὑπάρχοντα, μὴ μένῃ τοῦτ᾽ ἐκὶ 

πλέον αὐτόϑι, τὸν μῦν τοῦτον ἔξωϑεν αὐτῷ περιέβαλε 

τὸν ἐκ τῶν ἐγκαρσίων ἱνῶν. εὐθὺς δ᾽ οὗτος ἔμελλεν v 
ἄρα καὶ τῇ κλείσει τοῦ τῆς κύστεως στόματος Éxíxov- 

ρος ἔσεσϑαι. καὶ φαίνεται κἀνταῦϑα πάντα ϑαυμα- 
στῶς τῇ φύσει παρεδχευασμένα. τοῦ μὲν γὰρ μηδὲν 

ἐκ τῆς κύστεως εἰς τοὺς νεφροὺς ἐπανέρχεσϑαι τῶν 

οὐρητήρων ἡ λοξὴ κατάφυσις εἰς αὐτὴν αἰτία τοῦ δὲ so 

μὴ συνεχῶς ἐχκρίνεσϑαι τὸ πολυειδὲς τῶν κατὰ τὴν 
κύστιν ἰνῶν καὶ μάλιστα τῶν λοξῶν αἴτιον. ἐπειδὰν 

γὰρ πάσας τείνῃ, περιστέλλεται τοῖς ἐνυπάρχουσιν, 

ἄχρι ἂν ἱκανῶς πληρωϑεῖσα πονέσῃ, βοηϑοῦντός τε 

καὶ συνεπιλαμβάνοντος εἷς τοῦτο τοῦ προειρημένου ss 
μυός. ἐπειδὰν δ᾽ ἐχκρίνειν δρμήσῃ, τὰς μὲν ἄλλας 

2 τῷ] τὸ DL!U || 3 καὶ om. D | 8 οὖν om. BL | 9 κλεί- 
σαψτος U || 12 ἐκϑλιβούσης BL ex év94. corr. | 18 κλίσεε L!U | 
17 κὠνταῦϑα πάντα BLU καὶ πάντα ταῦτα D | 19—920 ἡ τῶν 
ede. Ζοξὴ DL || 20 ἡ εἰς D ἐπ’ ἴ, (ow. 4$) ἃ 29 περιστέλλεσθαι 
U [24 ἄγρε U ἄχρις cett. | πονήσῃ Ὁ 
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ivag χαλᾷ, μόνας δ᾽ ἐντείνει τὰς ἐγκαρσίας. ἐν τούτῳ 

δέ τι καὶ οἱ μύες αὐτῇ συνεργοῦσιν οὐ σμικρόν, χα- 

λαρὰν μὲν ὃ περὶ τὸν οὐρητικὸν πόρον ἐργαξόμενος 
τὴν ἀρχὴν ἑαυτοῦ, καϑ' ἣν τῇ κύστει συνῆπται, τει- 

s νόμενοι δ᾽ ἰσχυρῶς οἱ κατὰ τὸ ἐπιγάστριον ἅπαν τες, 406 
ὥστ᾽ εἴσω προσστέλλειν καὶ ϑλίβειν τὴν κύστιν, περι- 
στελλόμενος δ᾽ ὃ περὶ τὸν αὐχένα καὶ ϑλίβων τε καὶ 
προωϑῶν ἔξω τὸ παραγιγνόμενον οὗρον εἰς τὸν πόρον. 
οὐ γὰρ οὔτε ταχέως οὕτως ὡς νῦν οὔτ᾽ ἀχριβῶς ἂν 

10 διήρχετο τὸν οὐρητιχὸν πύρον ἅπαν τὸ οὖρον, ὑπὸ 
τῆς κατὰ τὴν κύστιν καὶ τοὺς ἄνωϑεν μῦς ὠϑούμενον 

θλίψεως, si μὴ καὶ τὸν μῦν τοῦτον ἔξωϑεν ἅπαντι 
τῷ πόρῳ περιέβαλεν ἡ φύσις ἱκανῶς λοξῷ γενομένῳ. 

καὶ ἥ γε μετὰ τὴν οὔρησιν ἔκϑλιψις τοῦ λοιποῦ κατὰ 
15 στράγγα, καὶ μάλισϑ᾽ ὅταν ὑπάρχῃ δακνῶδες, οὐδενός 

ἔστιν ἔργον ὀργάνου τῶν ἄνωϑεν, ἀλλὰ μόνου τούτου 
τοῦ μυός. ὥστε πρώτην αὐτοῦ χρείαν ταύτην εἶναι 

ψομιστέον ὑπὲρ τοῦ μηδὲν ὑπολείπεσθαι κατὰ τὸν 

οὐρητικὺν πόρον, δευτέραν δὲ τὸ βοηϑεῖν κλειομένῳ 
30 τῷ τῆς κύστεως στύματι, καὶ τρίτην τὸ εἰς τάχος ἐκκρί- 

σέως συντελεῖν. ὥσπερ γὰρ καὶ ἄλλα πολλὰ τοῖς ἕνεκά 
τοῦ γεγονύσιν ἐξ ἀνάγκης ἠκολούϑησεν, οὕτω καὶ ἡ 

τοῦ τραχήλου τῆς κύστεως καὶ σύμπαντος τοῦ πόρου 
λοξότης. ἐπεὶ γὰρ | ὑποπεφύκει τοῖς τῆς ἥβης ὀστοῖς, 407 

25 ὑποχειμένων αὐτῷ κάτωϑεν τῶν κατὰ τὸ ἀπευϑυσμένον 
ἔντερον καὶ τὸ ἱερὸν ὀνομαξόμενον ὀστοῦν, ἐπὶ δὲ 

1 δὲ τείνει BU δ᾽ £r. coti. | 1---3 ἐν τούτῳ δέ] οὕτω δή U | 
3 σμικρὰν Ὁ | 4 αὐτοῦ ὕ | δ ἅπαντες BLU πάντες Ὁ || 1 περὶ 
κατὰ U | 16 τὰ στράγγα U | 16 ἔργον om. V | A “τὰ ce 

D | 30 τὸ L! om. BU τῆς Ὁ | τῆς twroiewos S9 X 
325 ὑποκειμένοις αὐτοῖς ΤΊ 
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τῶν ϑηλειῶν καὶ τοῦ τῆς μήτρας αὐχένος, κἀν τούτῳ 

παντὶ τῷ χωρίῳ κατὰ τὸ μῆκος τοῦ ξῴου κάτω φέρε- 

ται, μέχρι ἂν ἔξω γένηται τῶν ὀστῶν, ἐντεῦϑεν δὲ 

κατὰ τὸν περίναιον ἄνω φέρεται μέχρι τῆς κατὰ τὸν 

καυλὸν ἐχφύσεως, εἶτ᾽ ἐντεῦϑεν αὖϑις κάτω Óv αὐτοῦ 5 
τοῦ καυλοῦ, δῆλον, ὡς ἱκανῶς λοξὸς γίγνεται, τῷ 

“Ρωμαϊκῷ σίγμα παραπλήσιος μάλιστα. τὴν τοσαύτην 

οὖν ἔλικα τοῦ πόρου ταχέως διεξέρχεσϑαι τῷ οὔρῳ 
παντάπασιν ἦν ἀδύνατον. ὑπὸ μόνης τῆς ἄνωϑεν 
ὠϑουμένῳ ϑλίψεως, εἰ μή τις αὐτῷ κἀνταῦϑα βοήϑεια τὸ 

παρεσχευάσϑη. ταῖς μὲν οὖν γυναιξὶ μίαν ἔχει καμ- 
πὴν ὁ πόρος οὗτος, ἣν ἐν τῷ τραχήλῳ τῆς κύστεως 
ἐχτήσατο᾽ τοῖς δ᾽ ἀνδράσιν, ὡς ἂν καὶ τὸ αἰδοῖον 
ἔξωϑεν ἐπὶ τῷ τραχήλῳ τῆς κύστεως ἐπιπεφυκὺς ἔχου- 
σιν. ἐκ περιττοῦ προσῆλθεν ἑτέρα. καὶ δῆλον, ὡς ἐξ i 

ἀνάγκης ἠκολούϑηδσε, τοῖς μὲν ἄρρεσιν ἐπὶ πλέον, ἔλατ- 

408 rov δὲ ταῖς ϑηλείαις λοξὸν κτήσασϑαι τὸν οὐρη  τικὸν 

πόρον. ὕπως οὖν μηδὲν ἰόχοιτο κατ᾽ αὐτόν, ὁ μῦς 

οὗτος ἔξωϑεν ὁ τὰς ἐγκαρσίας ἔχων ἷνας αὐτῷ περι- 

βέβληται συμπαράγων ἀπὸ τῆς κύστεως ἄχρι τοῦ 20 
αἰδοίου τὸ οὖρον. 

ὃ ἔσω U | 4 καὶ μέχρι D || 6 δῆλον δ᾽ codd., correxi | 
10 κἀνταῦϑα post κατασκευάσϑη colloc. D | 11 παρεσκευάσϑη BL 
παρασκευασϑῆ Ὁ κατασκευάσϑη D | 11—12 καμπὴν ἔχει D | 
19 post ἐν add. αὐτῷ D || 14 ἔξωϑεν BLU ἔξω D || 16 ἄρρεσιν 
LU ἀνδράσιν cett. | 19 τὰς om. L|| 20 συμπεριάγων L! | Τέλος 
τοῦ £ βιβλίου Ὁ τέλος τοῦ πέμπτου γανηνοῦ QC. περὶ χρείας 
ὠορέων I 
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FAAHNOT ΠΕΡῚ XPEIAX MOPION 
BIBAION EKTON. 

Cap. 1. Τῶν περὶ τὴν οἰκονομίαν τῆς τροφῆς ὁρ- 409 
γάνων τῇ φύσει παρεσχευασμένων ἐξηγούμενοι τὴν 

s κατασχευὴν ἐν δυοῖν τοῖς πρὸ τούτου γράμμασιν ἄχρι 
μὲν τοῦ διαφράγματος ἠγάγομεν τῷ λόγῳ τὴν κοίλην 

φλέβα" τὸ δ᾽ ἀπὸ τοῦδε τῇ τῶν ἐν τῷ ϑώρακι μορίων 
ἐξηγήσει συναναγράφειν ἄμεινον εἷναι νομίξοντες εἰς 

τόνδε τὸν Aóyov ἀνεβαλόμεϑα. καὶ μέν ys καὶ περὶ 
10 τοῦ στόματος τῆς κοιλίας, ὃν οἰσοφάγον ὀνομάξουσι, 

τὰ μὲν ἄλλα διεξῆλθεν ὁ | πρόσϑεν λόγος" οἵα δέ τις 41ὸ 

ἡ διὰ τοῦ ϑώρακος ὁδὸς αὐτῷ, καὶ ὡς οὐδ᾽ ἐνταῦϑά 

τι παραλέλειπται τῇ φύσει, μὴ ὅτι περιττῶς ἢ ἐλλιπῶς 

ἢ ἀργῶς ἐργασαμένῃ περὶ αὐτόν, ἀλλὰ μηδ᾽ ἐπίνοιαν 
15 ἀπολιπούσῃ κατασκευῆς ἑτέρας ἀμείνονος, εἰς ταύτην 

ἡμῖν καὶ αὐτὰ τὴν διέξοδον ἐδύκει χρῆναι φυλάττειν. 
οὐδὲ γὰρ οὐδὲ σαφὴς αὐτῶν ἡ ἐξήγησις ἔμελλεν ἔσε- 
σϑαι τοῖς ἀγνοοῦσιν ἅπαντα τοῦ ϑώρακος τὰ μόρια. 

διὰ τοῦτ᾽ οὖν οὐδὲ νῦν ἐν ἀρχῇ περὶ αὐτῶν λεκτέον, 
30 ἀλλὰ τῆς κατασκευῆς ἐκείνου τοσοῦτον ἐξηγητέον ἐστὶ 

πρότερον, ὅσον ἀγνοούμενον μὲν ἀσαφεστέραν, εἷς 
γνῶσιν δ᾽ ἀφικόμενον εὐπετεστέραν ἐργάσεται τὴν 

διδασκαλίαν. 

Cap. Π. Τὺ τοίνυν ὑπὸ τῶν πλευρῶν ἀφοριξόμε- 
35 νὸν ἐφ᾽ ἑκάτερα, πρόσω μὲν ἐπὶ τὰ στέρνα τε xol τὰς 

ᾧ B om. ett | 9 ἀνεβαλλόμεϑα BLU | 10 στόματος 
p. ead rrov peli) 16s ἀμολοιεχούδης U | drubeexodeghD DE ἢ 
19 νῦν PED LU ip) 20 ante τῆς wd, πετὶ b Vb sue 
πεστέραν U* | 94 ὑπὸ] ἀπὸ Ὁ | 39 ἑκάτερα 99M. Ἐκάχε- 
gor à 

ἘΝ 
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φρένας ἐξικνούμενον, ὀπίσω δ᾽ ἐπὶ τὴν ῥάχιν κατα- 
καμπτόμενον, ἅπαν τοῦτο τὸ κύτος ἔϑος ἐστὶ τοῖς 

ἰατροῖς ὀνομάξειν ϑώρακα. καί σοι τὸ μέγεϑος αὐτοῦ 

τῆς ἔνδον κοιλότητος ἡ ἔξωϑεν ὁρωμένη σαφῶς ἐνδεί- 
411 κνυται περίοδος. | ὀλίγου γὰρ δεῖν lon τῷ φαινομένῳ 

μεγέϑει τοῦ ϑώρακος ἔξωϑεν ἡ ἔνδοθεν εὐρύτης ἐστί, 

σμικράν τινα διάστασιν ἀποτεμνομένου τοῦ σώματος 
αὐτοῦ τῶν πλευρῶν λεπτοῦ παντάπασιν ὑπάρχοντος. 

ἐν δὲ δὴ ταύτῃ τῇ κοιλότητι τοῖς μὲν ἰχϑύσιν ἡ καρ- 
δία μόνη περιέχεται καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἄφωνόν ἐστιν αὖ- τὸ 
τῶν ἅπαν τὸ γένος, ἑνὸς τῶν ἀναγκαίων sig φωνῆς 

γένεσιν ὀργάνων ἀποροῦν τοῦ πνεύμονος" ὅσα ὁ᾿ ἐξ 

ἀέρος εἰσπνεῖ ξῷα καὶ αὐϑις εἷς τοῦτον ἐκανεῖ διὰ 

στόματος. ἅπασι τούτοις ὁ πλεύμων ἐχπεπλήρωκε τὴν 

τοῦ θώρακος εὐρύτητα, φωνητικὸν ἅμα καὶ ἀναπιευ- τὸ 
στικὸν ὄργανον γενόμενος. ἡ δ᾽ ἀρχὴ τῆς κινήσεως 
αὐτῷ παρὰ τοῦ ϑώρακός ἐστιν, ὡς ἐν τοῖς περὶ τῆς 

ἀναπνοῆς λογισμοῖς ἀποδέδεικται" καὶ μέν γε καὶ ὅσον 

εἷς φωνῆς γένεσιν συντελεῖ, καὶ τοῦτ᾽ ἐν τοῖς Περὶ 
φωνῆς εἴρηται. νυνὶ δ᾽ οὐχ ἐνεργείας ἀποδεικνύειν, so 
ἀλλὰ τὴν κατασχευὴν τῶν ὀργάνων ἐξηγεῖσθαι πρόκει- 

ται. μὴ τοίνυν μηδ᾽ ὅτου χάριν ἀναπνέομεν οἴου δεῖν 
412 ἡμᾶς ἀποδεικνύναι νῦν. ἀλλὰ καὶ τοῦτο | τὸ κεφά- 

λαιον ἐν ἑτέροις ἀποδεδειγμένον ὑπόϑεσιν τῷδε τῷ 

λόγῳ ποιησάμενος ὑπὲρ τῶν κατὰ τὴν καρδίαν καὶ 16 

τὸν πνεύμονα καὶ ὅλον. τὸν ϑώρακα μορίων τῆς χρείας 

2—8 ἐστὶν post ἑατροῖς colloc. D || 4---ὅ ἐπιδείκνυται D | 
6 ἔνδον DL | 1 διάστασιν] διώϑεσιν U | 120] δ᾽ ἂν Ὁ δ᾽ ao k | 
18 τοσοῦτον L!U | 14 πλεύμων 1 sw. cett.; cf. Orib. III 326 | 
14—160 τοῦ ὃ. τὴν sbo. D | 18—19 εἰς ὅσον U || 20 τῆς φωνῆς 

ἐἐρήσεταε LU (τῆς 8.1. L) || 21—29 πρόκειταί μὸν &DU καὶ 28 καὶ 
rosrov L 
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δέειμι" σὺν αὐτοῖς δ᾽, ὡς εἴρηται, καὶ τὴν ϑέσιν ἐξη- 
γήσομαι τοῦ τε τῆς γαστρὸς στομάχου καὶ τῆς κοίλης 
φλεβὺς ἐνθένδε ποϑὲν ἀρξάμενος. ἡ χρεία τῆς ἀνα- 
πνοῆς τοῖς ξῴοις ἐδείχϑη διὰ τὴν καρδίαν γίγνεσϑαι, 

5 τὸ μέν πού τι δεομένην καὶ αὐτὴν τοῦ ἀέρος τῆς οὐ- 
σίας, τὸ Oi πλεῖστον ὑπὸ ϑερμότητος ξεούσης ἀναψύ- 
χεσϑαι ποϑοῦσαν. ἀναψύχει δ᾽ αὐτὴν ἡ μὲν εἰσπνοὴ 

χορηγίᾳ ποιότητος ψυχρᾶς, ἡ δ᾽ ἐκπνοὴ τοῦ ξέοντος 
ἐν αὐτῇ καὶ οἷον συγκεκαυμένου καὶ λιγνυώδους ἀπο- 

το χύσει. διὰ τοῦτ᾽ οὖν καὶ διπλῆν ἔχει τὴν κίνησιν 
ἐξ ἐναντίων μορίων συγχειμένην, ἕλχουσα μέν, ix&- 
δὰν διαστέλληται, κενουμένη δ᾽ ἐν τῷ συστέλλεσϑαι. 
σχόπει δή μοι πρῶτον ἐνταῦϑα τὴν πρόνοιαν τῆς φύ- 
σεως. ἐπειδὴ γὰρ ἄμεινον ἦν ἡμῖν ἔχειν φωνήν, ἐδεῖτο, 

15 δ᾽ αὐτῆς ἐξ ἀνάγκης ἡ γένεσις ἀέρος, ὅσον ἤμελλεν 
ἄλλως ἀργὸν | καὶ ἄχρηστον ἐκπνεῖσϑαι. τοῦϑ᾽ ὕλην 413 
φωνῆς ἐποιήσατο. τίνα μὲν οὖν ἐστὶ τὰ ταύτης ὔρ- 
γανα, καὶ ὅστις αὐτοῖς ὁ τρόπος Ó τῆς κινήσεως, ἐν 
μὲν τοῖς Περὶ φωνῆς ὑπομνήμασιν εἴρηται τελέως. 

so ἐνταυϑοῖ δ᾽ ὅσον ἀναγκαῖον slg τὰ παρόντα λεχϑήσε- 
ται προελϑόντος τοῦ λόγου. τὸ δέ γε νῦν εἶναι τοῦτο 
πρῶτον ἄξιον ἐπαινεῖν τῆς φύσεως, ὅτι τὴν καρδίαν 
οὐ διὰ τῆς φάρυγγος εὐθὺς ἔξωϑεν ἕλκειν ἐποίησε 
τὸν ἀέρα, μέσον δ᾽ ἀμφοῖν ἔϑηκε τὸν πνεύμονα κα- 

30 ϑάπερ τι ταμιεῖον πνεύματος, ἀμφοτέραις ταῖς ἐνερ- 
γείαις ὑπηρετεῖν ἅμα δυνάμενον. εἰ μὲν γὰρ ἐκ τῆς 

3 verba ἡ χρεία -- ἐποιήσατο exc. Orib. ΠῚ 330; cf. 
"Theophil. ΠῚ 4 [4 διὰ τὸ U | γενέσθαι U | post δὲ add. ci 
Dj1 μορίων om. Orib. | ἕλκουσαν L. Orib. | 12 κενουμένην L 
Orib. κινουμένη U. | 15 ἡ γένεσις ἐξ ἀνάγκης BD. V ὕμελδαν NS 
ἔμ. ceti. ] 18 καὶ τίς Β ὁ τῆς LU vig ee. | 9 ivve re ἊΝ, 
39 verba τὴν καρδίαν — δυνάμενον exc. Ort. ΔΝ Wi. 
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φάρυγγος ἡ καρδία τὴν δλκὴν ἐποιεῖτο διαστελλομένη 

καὶ αὖϑις εἰς ἐκείνην ἐξέπεμπε τὸν ἀέρα συστελλο- 

μένη, τὸν αὐτὸν ἀναγκαῖον ἦν γίγνεσθαι ῥυϑμὸν τῆς 

ἀναπνοῆς τῷ σφυγμῷ τῆς καρδίας, κἀν τούτῳ πολλὰ 
καὶ μεγάλα βλάπτεσθαι τὸ ξῷον ἔμελλεν οὐκ εἷς τὸ 5 

καλῶς ζῆν μόνον, ἀλλὰ καὶ sig αὐτὸ τὸ ξῆν διαφέ- 
ροντα. τὸ μὲν γὰρ μὴ δύνασϑαι φωνεῖν ἐπὶ πλέον, 
εἴπερ ταῦϑ᾽ οὕτως εἶχεν, οὐ σμικρὸν τοῦ καλῶς Civ | 

414 ἐμπόδιον" οὕτω δὲ xal τὸ καϑ'᾽ ὕδατος ἀδυνατεῖν 
δύεσϑαι φόβῳ πνίξεως. τὸ δὲ μηδὲ δραμεῖν ποτε τὸ 
χωρὶς εἰσπνοῆς οἷόν τ’ εἷναι διὰ καπνὸν ἢ κονιορτὸν 
jj τινα μοχϑηρὰν ἀέρος καὶ φαρμακώδη ποιότητα σή- 

ψεσί τισι ξῴων ἢ ἄλλαις προφάσεσι μιανϑέντος τὴν 
ξωὴν ἂν αὐτὴν ἔβλαπτεν ἐν τάχει καὶ τελέως τὸ fov: 
διέφϑειρεν. ἐπεὶ δ᾽ οὔτ᾽ ἐκ τῆς φάρυγγος οὔτ᾽ ἔξω- 5 
ὃὲν εὐθύς, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ πλεύμονός vs καὶ εἷς τὸν πλεύ- 

μονα τήν 9' ὁλκὴν τοῦ πνεύματος ἡ καρδία καὶ αὖϑις 
τὴν ἔχπεμψιν ποιεῖται. δυνατὸν ἡμῖν ἐγένετο πολλάκις 

μὲν ἄχρι πλείστου χρῆσϑαι τῇ φωνῇ. πολλάκις δ᾽ 
ἀπνευστὶ παντάπασιν ἔχειν εἷς μηδὲν τῆς καρδίας so 

ἐμποδιξομένης. εἰ δὲ διὰ τῆς φάρυγγος εὐθὺς ἔξωϑεν 

εἷλκεν αὐτὴ καὶ αὖϑις εἰς τοὐκτὸς ἀπέχει τὸ πνεῦμα... 

δυοῖν ϑάτερον ἀναγκαῖον ἂν ἡμῖν ἐγίγνετο πάσχειν, 

ἢ ἀκαίρως εἰδπνεῖν ἀέρα μοχϑηρὸν ἢ μηδ᾽ ὅλως εἰσ- 

πνέουσι πνίγεσϑαι παραχρῆμα. διὰ ταῦτα μὲν οὖν ss 
ἡ φύσις οὐκ αὐτὴν μόνην τὴν καρδίαν ἀναπνευστικὸν 

1 ἐποιήσατο L|| 5 ἔμελλεν om. BL || 10 δύεσϑαι BLU δια- 
δύεσϑαι D | μηδὲ διαδραμεῖν B μηδὲ δραμεῖν L'U μὴ διαδρα- 

ἀεῖν DL | 11 καὶ καπνὸν Ὁ διὰ καπνὸν BL διὰ om. D | 
18 “ανϑέντα codd. μιανϑέντος ch | 2X1 εἰ δὲλ οἷ. λθορλι. 

JI 4 | 23 ἐγένετο L || 34 μηδὲν ὅλως Ὁ 

—-— üt... 
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ἐποίησεν ὄργανον, ἀλλ᾽ ἔξωϑεν αὐτῇ περιέϑηκε πνεύ- 

μονά τε καὶ  ϑώρακα πνεῦμά τε ἅμα παρασχευάσον- 415 
τας ἐκείνῃ καὶ φωνὴν τῷ ξώῳ δημιουργήσοντας, ἤδη 

δ᾽ ἐξ ἐπιμέτρου τὸν μὲν οἷον ἅλμα μαλακὸν αὐτῇ 
5 γενησύμενον, ἧπερ ὃ Πλάτων ἔλεγε, τὸν δ᾽ οἷον εὐερ- 

xij τινα περίβολον ἀσφαλείας ἕνεκεν, οὐ τῇ καρδίᾳ 
μόνῃ, ἀλλὰ καὶ τῷ πλεύμονι. μέσην δ᾽ ἐν ἅπαντι τῷ 

κύτει τοῦ ϑώρακος αὐτὴν κατέϑετο, χώραν ταύτην 

ἐπιτηδειοτάτην εἷς ἀσφάλειάν 9' ἅμα καὶ τὴν ἐκ mav- 
τὸ τὸς τοῦ πνεύμονος ἰσόρροπον ἀνάψυξιν ἐξευροῦσα. 

νομίζουσι δ᾽ οἱ zoAiol μὴ μέσην ἀκριβῶς, ἀλλ᾽ ἐν 
τοῖς ἀριστεροῖς μᾶλλόν πὼς τετάχϑαι τὴν καρδίαν, 

ἀπατώμενοι τῷ διασημαίνοντι κατὰ τὸν ἀριστερὸν τιτ- 
ϑὸν σφυγμῷ τῆς ἐνταῦϑα τεταγμένης κοιλίας, οὔσης 

as ἁπασῶν τῶν ἀρτηριῶν ἀρχῆς. ἀλλ᾽ ἔστιν ἑτέρα κοιλία, 
πρός ve τὴν κοίλην ἐστραμμένη φλέβα καὶ τὸ ἧπαρ ἐν 
τοῖς δεξιοῖς μέρεσιν αὐτῆς, δι’ ἣν οὐκ ἂν ἐν τοῖς 

ἀριστεροῖς ἔτι τὸ σύμπαν ἡ καρδία τετόχϑαι λέγοιτο, 
μέση δ᾽ ἀχριβῶς ὑπάρχειν οὐ ταύτης μόνης τῆς δια- 

30 στάσεως τῆς κατὰ τὸ πλάτος, ἀλλὰ καὶ τῶν ἑτέρων 

δυοῖν τῶν εἰς τὸ βάϑος τὲ καὶ τὸ μῆκος τοῦ | ϑώρα- 416 
χοὸς διηκουσῶν. ὅσον γὰρ οἱ σφόνδυλοι τῆς καρδίας 
ἀφεστήκασιν ὀπίσω. τοσοῦτον ἔμπροσϑεν τὰ στέρνα" 

καὶ μέν γε καὶ ὅσον αἱ κλεῖδες ἄνω, τοσοῦτον κάτω τὸ 
36 διάφραγμα. καὶ διὰ ταῦτα μέση κατὰ πάσας τὰς δια- 

3 τε om. DL | 3---8 παρασκευάσαντας BDU || 8 δημιουφγής 
σαντα U p ὁ hu] ἅμα U | ὃ εἴπερ U | καὶ dra | Plat, Tim. 
τὸ D 6 εἴνεκα D | 1 μόνον BDL | μέσην] cf. Theophil. ΠΙδἢ 
8 ταύτην U αὐτὴν D αὐτῇ B τ᾽ αὐτῇ L| 14 ὄντι τὴρ DU dere 
τῆς Β οὔσης S ras) L | 17 αὐτῆς B U αὐτοῦ | ἂν om. 
BDL|18 ἔτι BLU τι D λέγεται Ὁ λέγοιτ᾽ ἂν WAS ὑπᾶρ- 
ρῶν 1, ὑπάρχει ceit.| 31 τὸ ante μῆγκος o, D | 3& χλεῖς eS. 
δοιτοχί. 
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στάσεις τοῦ ϑώρακος κειμένη. δικαίαν μὲν ἐξ ἁπάντων 
τοῦ πνεύμονος τῶν μερῶν ποιεῖται τὴν δλκήν. ἀσφα- 

λέστατα δ᾽ αὐτὴ τέτακται, πάντων τῶν διὰ τοῦ ϑώρα- 

xog αὐτῇ προσπεσουμένων ἔξωϑεν ἀπαχϑεῖσα πορρω- 
τάτω. δ 

Cap. ΠῚ. Μέδος δ᾽ ὁ ϑώραξ ὅλος ὑμέσιν εὐρώ- 
στοις διείργεται καὶ διαφράττεται κατὰ τὸ μῆκος αὖ- 

τοῦ φερομένοις ἄνωϑεν κάτω. καταφύονται δ᾽ ἀσφαλῶς 

ὀπίσω μὲν εἰς τοὺς τῆς ῥάχεως σφονδύλους, ἔμπροσϑεν 

δ᾽ εἷς τὸ κατὰ τὰ στέρνα μέσον ὀστοῦν. οὗ πέρας ἐστὶ 10 
κάτω μὲν ὁ ξιφοειδὴς ὀνομαξόμενος χόνδρος ὁ κατὰ 

τὸ στόμα τῆς γαστρός, ἄνω δὲ τῶν κλειδῶν ἡ σύνταξις. 

ἡ δὲ χρεία τῶν ὑμένων ἡ πρώτη μὲν καὶ μεγίστη, 
δύο κοιλίας ἐργάσασϑαι τοῦ Soros, ἵν᾽. εἶ καί ποτε 

411 μεγάλου τραύματος | ἐν ϑατέρῳ μέρει γενηθέντος, ὡς 15 

ἐν τοῖς Περὶ ϑώρακος καὶ πνεύμονος κινήσεως ἐλέγο- 

μὲν, ἀπόλοιτο τὸ κατ᾽ ἐχεῖνο τὸ μέρος ἔργον τῆς ἀνα- 

πνοῆς, ἡ λοιπὴ κοιλία σῳζξομένη τὸ γοῦν ἥμισυ τῆς 

ἐνεργείας διαφυλάττοι. διὰ τοῦτ᾽ οὖν ἡμίφωνον μὲν 
καὶ ἡμίπνουν ἐπὶ τοῖς εἴσω διασχοῦσι τραύμασι μεγά- so 

λοις ἐν ϑατέρῳ μέρει τοῦ ϑώρακος εὐϑὺς γίγνεται τὸ 

ξῷον, ἄφωνον δὲ καὶ τελέως ἄπνουν. εἰ ἀμφότεραι 
συντρηϑεῖεν αἱ κοιλίαι. ταύτην τοίνυν οὕτω μεγάλην 

χρείαν παρεχομένων τῷ ξῴῳ τῶν διαφραττόντων ὑμέ- 

vov τὸν ϑώρακα καὶ διὰ τοῦτο μάλιστα γεγονότων, 536 

7 τὲ καὶ D | cf. Theophil. III 6 | verba κατὰ τὸ --- περι- 
τεινόμενοι exc. Orib. III 324—925 || 10 τὰ στέρνα L στέρνα Orib. 
zb στέρνον BU στέρνον D | οὗ πέρας ἐστὶ BLU οὗπερ ἐστὶ D 
σεΐος add. b | 14 ἐργάξεται L | καί om. D | 17 ἀπόλοιτο Orib.: 
&zékerzos BU ἀπόληται DL | 19 διαφυλάττῃ $ — exec Ὁ V 
τοῦτο γοῦν BLU || 20 διήκουσι ΒΤ | 92 τελέως ἢ ἄπνουν δ 
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εὐμήχανος ἡ φύσις ὑπάρχουσα τῷ Ov ἕτερόν τι δη- 
μιουργηϑέντι xol πρὸς ἄλλο καταχρήσασϑαι., τὴν ὡς 

ἀμφιεσμάτων τε ἅμα καὶ συνδέσμων ἐξ αὐτῶν ὠφέλειαν 
τοῖς ἐντὸς τοῦ ϑώρακος ὀργάνοις ἅπασιν ἐτεχνήσατο. 

5 καὶ γὰρ καὶ τὰς ἀρτηρίας τὰς ἐνταῦϑα καὶ τὰς φλέ- 

Beg καὶ τὰ νεῦρα καὶ τὸν οἰσοφάγον, ἤδη δὲ καὶ 

αὐτὸν ὅλον τὸν πλεύμονα συνδοῦσί τε τῷ παντὶ ϑώ- 
ρακι καὶ σκέπουσιν οἵ ὑμένες οἵδε περιτεινόμενοι. τὴν 
μὲν οὖν | ὡς δεσμῶν χρείαν ἅπασι τοῖς εἰρημένοις 418 

10 ὁμότιμον παρέχονται" τὸ γὰρ ἀπλανὲς τῆς ἕδρας ὁμοίως 
ἅπασι τοῖς ὀργάνοις χρηστόν ἐστι" τὴν δ᾽ ὡς χιτώνων 
τὲ καὶ περιβλημάτων ἀνόμοιόν τε καὶ πολὺ διαλλάτ- 
τουσαν. ἔνια μὲν γὰρ αὐτῶν οὐδ᾽ ὅλως δεῖται σχεπα- 

σμάτων, ὅσα φύσει παχέα καὶ ἰσχυρά, καϑάπερ αἱ ἀρ- 
15 τηρίαι καὶ ἡ καρδία καὶ ὁ στόμαχος" ἔνια δὲ χρήξει. 

μέν, ἀλλὰ μετρίως, ὥσπερ ὃ πλεύμων. αἵ μέντοι φλέ- 
Biss x«9' ὅλον τὸν ϑώρακα μεγίστης ὠφελείας ἀπο- 

λαύουσιν ἐκ τῆς τῶν ὑμένων ἐκφύσεώς τε καὶ περι- 
φύσεως, καὶ μάλιστ᾽ αὐτῶν ἡ κοίλη. περὶ ἧς εὐθὺς 

30 ἐν ἀρχῇ λέγειν προϑέμενοι τοσοῦτον ἐδεήϑημεν ἐξη- 

γήσεως τῶν κατὰ τὺν ϑώρακα μορίων, ὡς γνῶναι τήν 

τε καρδίαν αὐτήν, ἥντινα ϑέσιν ἔχει, καὶ προσέτι τοὺς 
διαφράττοντας αὐτὸν ὑμένας, ὡς ἀπὸ μέσων τῶν στέρ- 

wov ἐπὶ τὴν ódyw διήκουσι δίχα τέμνοντες ὅλον τὸν 
(m ϑώρακα. 

Cap. IV. Καὶ τοίνυν καὶ τὴν κοίλην φλέβα, με- 
γίστην χρείαν τῷ £o παρεχομένην, ὡς ἐν τοῖς ἔμπρο- 

1 τὸ DL! | 1—2 δημιουργηϑὲν DL! | 5 καὶ post yàg 
om. D | 7 πνεύμονα BDL | 10 παρέχονται ὁμότιμον V V VS αὐτῶν 
om. L | 15 καρδία) κοιλία D | 11 καὶ μεγίστης V 99 Ἰάγενν ἂν 
dor] D | τοσαύτης L| 92 τίνα D | 23 αὐτὸν οὐδὰ. οὐ SN 
27 Zoríav post παρεχομένην colloc. D 
| Gazxyvs ed. Helmroioh I Ὃ -| à 
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419 σϑεν ἐδείκνυτο || λόγοις, ἀναγκαῖον μὲν ἦν διὰ μέσων 

τῶν φρενῶν ἐπὶ τὴν καρδίαν ἀναφέρεσθαι καὶ αὖϑις 
ἐντεῦϑεν ἐπὶ τὴν τῆς σφαγῆς καλουμένης ἀνιέναι 

. χώραν, ὡς καὶ τοῦτο δεδείξεται. κινουμένης δὲ διὰ 
παντὸς τῆς τε καρδίας αὐτῆς καὶ τοῦ πλεύμονος καὶ 

τῶν φρενῶν καὶ ὅλου τοῦ ϑώρακος οὐκ ἦν ἀσφαλὴς 
ἡ διὰ μέσης αὐτοῦ τῆς εὐρυχωρίας ὁδός, εἰ μή τινας 

ἔξωϑεν ἐπικουρίας ἡ φύσις ἐτεχνήσατο, δι᾽ ἃς καίτοι 
σειομένη διὰ παντὸς ἡ κοίλη φλὲψ καὶ οἷον κρεμα- 
μένη πρός τε ταῦτ᾽ ἀντέχει, κἂν εἰ καταπίπτοι ποτ᾽ τὸ 
ἐπὶ τὴν ῥάχιν ἢ τὰ στέρνα σφοδρῶς τὸ ξῷον ἢ πρός 
τινος τῶν ἔξωϑεν πλήττοιτο, μένει Góc τὸ καὶ ὑγιής, 

οὐδὲν ἐκ. τοῦ λεπτὸν ἕνα σχεῖν χιτῶνα τῆς πολλαπλα- 
σίου τὸ πάχος ἀρτηρίας εἰς ἀσφάλειαν ἀπολειπομένη. 

τίνες οὖν αἱ μηχαναὶ τῆς δυσπαϑείας αὐτῇ πρὸς τῆς w 

φύσεως ἐξευρέϑησαν, ἤδη λεκτέον. αἱ μὲν κοιναὶ πάν- 
τῶν αὐτῆς οὐ μόνον τῶν μερῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐκφύ- 
6t0v οἱ προειρημένοι χιτῶνες ὑπάρχουσι, συναποφυό- 
μενοι μὲν ἁπάσαις αὐταῖς ἕνεκα τοῦ συνδεῖν τε ἅμα 

420 τοῖς παρακειμένοις ἑκάστοτε μορίοις καὶ τὸν || ὅλον so 
ὄγκον τοῦ χιτῶνος ἐργάξεσϑαι ῥωμαλεώτερον, αὐτὴν 
δὲ τὴν κοίλην ἀναφέροντες ἀπὸ τῶν φρενῶν ἄχρι τῆς 

σφαγῆς. ἡ δὲ x«9' ἕκαστον αὐτῆς μέρος ἐπικουρία 
τριχῇ νενέμηται, κατὰ μὲν τὰ μέσα τοῦ ϑώρακος οἷον 
χεῖρά τινα τῆς καρδίας ὀρεγούδης αὐτῇ νευρώδη τε 30 

καὶ ἰσχυρὰν ἀπόφυσιν, ἐν δὲ τοῖς κατωτέρω μέρεσι 

4 ὡς] ὥστε D || 8 ἐπικουρίας ἡ φύσις LU ἡ φ. ἐπ. BD | 
10 xà» BLU καὶ D || 12 πλήττοιτο, μένει scripsi: πληττομέψνη 
codd. maneat sntegra N | 16 αὐτῆς L | 16 ἐξεύρηνται D | 
20 τοῖς τε D || 99 καὶ τῆς D | 24 τοῖίχα Ὁ  κατὰλ κατ΄ αὐτὰ T 
xez' αὐτῆς B 
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τὸν πέμπτον λοβὸν τοῦ πλεύμονος ὑποτεταμένον ἐχού- 
σης, ἐν δὲ τοῖς ἄνω μέγιστόν τε καὶ μαλακώτατον 
ἀδένα τὸν καλούμενον ϑύμον. ἀλλ᾽ ἡ μὲν τῆς καρ- 
δίας ἀπόφυσις οὐκ εἰς τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ πρὸς 

υ ἄλλο τι μεγάλως χρήσιμον αὐτῇ τῇ καρδίᾳ γέγονεν, 
ὃ προϊόντος ἐξηγήσομαι τοῦ λόγου. τὸν δὲ πέμπτον 
λοβόν, ὥσπερ οὖν καὶ τὸν ϑύμον, ἕνεκα τῆς μεγάλης 
φλεβὺς ἡ φύσις ἐδημιούργησε. καί σε ϑαυμάσειν οἶμαι 
μᾶλλον, οὐκ εἰ τῷ λόγῳ τὸ πᾶν ἐπιτρέποις, ἀλλ᾽ εἰ 

10 βουληϑείης διελὼν ξῷον ὁτιοῦν αὐτόπτης γενέσϑαι τοῦ 

ϑαύματος. οὐ μόνον γὰρ ὑποβεβλημένον ὄψει τῇ φλεβὶ 
τὸν λοβόν, ἀλλὰ καὶ κοῖλον ἀτρέμα γιγνόμενον, ὡς μὴ 
σφαλερὰν εἶναι τὴν ἐπίβασιν αὐτῆς. οὐ μὴν οὐδ᾽ 
ἀγγείοις διαπέπλεκται μεγάλοις || ἢ πολλοῖς ὃ λοβὸς 491 

15 οὗτος, ἀλλ᾽ ἔστιν αὐτοῦ τὸ πλεῖστον μέρος τῆς οὐσίας 
ἡ τοῦ πνεύμονος σάρξ, ἣν ἔνιοι καλοῦσι παρέγχυμα, 
σαφῶς κἀν τούτῳ τῆς φύσεως ἐνδειχνυμένης, (os 
οὐχ ὡς ἀναπνευστικὸν ὄργανον, ἀλλ᾽ ὡς ὑποστόρεσμά 
τι μαλθακὸν τῇ κοίλῃ φλεβὶ τὸν λοβὸν τοῦτον ἐδη- 

30 μιουργήσατο" πρέπει γὰρ οἶμαι τῷ μὲν ἀναπνευστικῷ 

πολλὰς καὶ μεγάλας ὑποδοχὰς ἔχειν πνεύματος, τῷ δ᾽ 

ὀχήσειν ἀλύπως τε καὶ ἀσφαλῶς μέλλοντι τὸ ἐπικεί- 
μενον ὄργανον ἥκιστα μετέχειν τοῦ διαστέλλεσϑαί τὲ 
καὶ συστέλλεσθαι καὶ ὅλως τοῦ κινεῖσϑαι σφοδρῶς. 

5 ἡ μὲν γὰρ τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων χρεία διὰ 

κινήσεως, ἡ δὲ τῶν ὑποστορεσμάτων δι’ ἡσυχίας ὁρ- 

1 ὑποτεταγμένον BLU | 9 καὶ μᾶλλον LU | 11 ϑεάματος 
BL [12 ὡς ἂν BLAU: ]:46 seveónoros. adrob Li puimonüt putas 
N17 ὡς addidi | 18 οὐχ ὡς LU às οὐκ cel, ct, y. WS SS 
49— πδημιούργησεν δι, || 30 πρέπειν D | ὯΝ evoca 
xe] om. 

- d 
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νεχτεῖ μιᾷ μονάδι τῶν £v roig δεξιοῖς τοῦ πλεύμονος 
λοβῶν ὁ ἀριϑμὸς παρὰ τοὺς ἐν τοῖς ἀριστεροῖς. καί- 

τοι γ᾽ οὐ πάντα τὰ ξῷα δύο λοβοὺς x«9' ἑκάτερον 
ἔχει τὸ μέρος, ὥσπερ ἄνθϑρωπορ, ἀλλ᾽ ἔστιν οἷς καὶ 

Ὁ πλείους εἰσίν. ἅπασι δ᾽ οὖν εἷς τις ἐξαίρετος ὑποβέ- 

βληται τῇ κοίλῃ φλεβί. περὶ μὲν δὴ τοῦ καϑ᾽ ἕχαστον 
τῶν ἄλλων ξῴων ἀριϑμοῦ τῶν λοβῶν οὐ πρόκειται 
λέγειν" οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ ἄλλου τινὸς αὐτῶν ὀργάνου 
τῆς κατασχευῆς ὁ λόγος ἐφήψατο, πλὴν εἴ mov κατ᾽ 

10 ἀνάγκην τινὰ τῆς εἰς ἄνθρωπον ἐξηγήσεως ἀφορμὰς 
ποριξόμενος. εἰ δὲ μὴ φϑάσαιμεν ἀποϑανεῖν, ἐξηγη- 
GóusÜd ποτε καὶ τὴν ἐκείνων κατασκευήν, ἐπὶ λεπτὸν 
οὕτω κατατέμνοντες ὥσπερ καὶ τὴν ἀνθρώπων. νυνὶ 

δὲ ἀγαπῴημεν ἄν, εἰ τῆς παρούσης διεξόδου τοῦ τέ- 
15 λους ἐφιχοίμεϑα, πλέον ἔτι τὸ λειπόμενον ἐχούσης τῶν 

ἤδη διηνυσμένων. ὅϑεν ἀρκεῖ τό γε τοσοῦτον εἶπόν- 

τὰς ἀπαλλάττεσϑαι πρὸς ἕτερα, διότι τοῦ ϑώρακος ἐν 

τῷ διαστέλλεσθαι τὸ μὲν ἄλλο πᾶν κύτος ὃ ἄνωϑεν 

ἐχπληροῖ λοβός" ὅσον δ᾽ αὐτοῦ μέρος αἱ νόϑαι | πλευ- 424 
30 ραὶ λοξὸν καὶ στενὸν ἀποτέμνονται κάτω, τοῦτ᾽ ἄλλος 

προμήκης καταλαμβάνει. καὶ οὕτω δύο μὲν καϑ᾽ £xd- 
τερον μέρος οἱ μεγάλοι λοβοὶ γίγνονται" καὶ πέμπτος 
δ᾽ ὃ μικρὸς ἐν τοῖς δεξιοῖς ἕνεχα τῆς κοίλης φλεβός, 

ἀπὸ τοῦ διαφράγματος ἄχρι τοῦ τῆς καρδίας ὠτὸς 

35 ἐχτεταμένος. ἐντεῦϑεν δὲ τὸ μὲν εἰς τὴν καρδίαν αὐ- 
τὴν τῆς κοίλης ἐμφύεται" τὸ δ᾽ ἕτερον μέρος τὸ μεῖξον 

ὄρϑιον ἐπὶ τὴν σφαγὴν ἀναφέρεται, μέχρι μέν τινὸς 

1 μονάδι μιᾷ D ||4 μέρος BLU μόριον D | ὁ ἄνϑρωπος D. 
Ὁ δ᾽ om. Ὁ | 14 ἂν om. D εἰ εἰς Ὁ | 14—16 τοῦ τέλους ἵν 
τὸ τέλος BD 1 16 ἐφικοίμεϑα 1, ἐφικόμεθα U quién SN 
16 ἀρκεῖ τό BLU ἀρκείτω D | 21 οὕτω ὅτι ἴι ὕτω X. SR ve 
om. D[23 δ᾽ om. 1,} 38 τῆς κοίλης yos μὲν «Wes. Ὁ 



810 ΓΑΛΗΝΟΥ 

ὑπὸ τῶν τῆς καρδίας ἀποφύσεων παραπεμπόμενον, 
ἐφεξῆς δ᾽ ἐπιβαῖνον τῷ ϑύμῳ καλουμένῳ. τοῦτον γὰρ 
δὴ τὸν ἀδένα μέγιστόν τε ἅμα καὶ μαλακώτατον ὑπέ- 
τεινεν ἡ φύσις τοῖς ἄνω μέρεσι τοῦ μέσου κατὰ τὸ 

στῆϑος ὀστοῦ τοῦ στέρνου καλουμένου, ὡς μήτε ψαύειν ς 

αὐτὸ τῆς κοίλης φλεβός, τάς τ᾽ ἄλλας ἁπάσας ἐχφύσεις 

αὐτῆς τὰς ἐν τούτῳ τῷ χωρίῳ γιγνομένας, παμπόλλας 
οὔσας, στηρίξεσϑαι,. xo9' ἃ πρῶτον ἐχφύονται. παν- 
ταχοῦ ydg, ὅπου μετέωρον ἀγγεῖον ἡ φύσις σχίζει. 

πάντως ἐνταῦϑα μέσον ἀδένα τὴν σχίσιν ἐκπληροῦντα 10 
496 κατατέϑησιν. ἔστι δ᾽ ἐν τούτῳ τῷ | τόπῳ φλεβῶν 

ἀποβλαστήματα μεγίστων εἷς ὠμοπλάτας καὶ χεῖρας 

φερομένων, καὶ πρὸ τούτων ἔτι, τῶν μὲν τοῖς ἄνω 
μέρεσι τοῦ ϑώρακος διανεμομένων, τῶν δ᾽ εἷς τὰ 
πρόσω τὲ καὶ κάτω διασπειρομένων, ὧν ἡ μεγίστη ws 
μοῖρα κατὰ τοὺς τιτϑοὺς ἐνεχϑεῖσα μέχρι τῶν κατ᾽ 

ἐπιγάστριον ἐκτείνεται χωρίων. ταύταις ἁπάσαις ταῖς 
ἀπονεμήσεσι τῶν φλεβῶν καὶ πρὸ τούτων αὐτῇ τῇ 

κοίλῃ τὸν προειρημένον ἀδένα μέγιστον ὄφελος ἡ φύσις 
ἐτεχνήσατο, διάφραγμά τὲ ἅμα τῶν πλησίον ὀστῶν so 

καταϑεῖσα τοῖς πιλητοῖς κτήμασιν ὁμοιότατον, ἕδραν 

τε παρέξοντα καὶ πολλὴν ἅπασιν αὐτοῖς ἀσφάλειαν 
ἐχποριοῦντα. τὴν μὲν δὴ κοίλην φλέβα κατὰ τόνδε 
τὸν τρόπον ἀπὸ τοῦ διαφράγματος ἄχρι τοῦ τραχήλου 

μετὰ πάσης ἀσφαλείας ἀνήγαγεν. 86 

1 ἀποπεμπόμενον D | 2 verba τοῦτον γὰρ -- κατατίϑησιν 
exc. Orib. III 881 || 8 μαλθακώτατον D || 6 τάς τε BLU τὰς D 
8 ἐμφύονται D || 10 ἐκπληροῦντα BL πληροῦντα D || 18 ἕτι ἄλλων 
ch | 14 διανεμημένων D | 15 τε om. D | 17 ὑπογάστριον D | πά- 
σας BD || 19 ἡ φύσις ὄφελος L| 20 ὀστῶν εἴμασι ch | 21 τοῖς 
ἐν τοῖς D | πιλητοῖς ἴ, πιλητικοῖς Ὁ Ὁ πλείστοις V ἃ χτύμαιουν WV 
xríotocw DL 
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Cap. V. Ἔμπαλιν δ' αὐτῇ φερόμενον ἄνωϑεν κάτω 

τὸν οἰσοφάγον, ὡς ἂν ὁδὸν ὑπάρχοντα τῆς ἐκ τοῦ 

στόματος εἰς τὴν γαστέρα καταφερομένης τροφῆς, ἐν 
ᾧ μάλιστα καταϑέσϑαι τοῦ  ϑώρακος ἐπιτηδειότατον 426 

s ἦν, ἐν τούτῳ κατέϑετο. καί μοι καὶ νῦν ἤδη σε προσ- 
ἔχειν ἀξιῶ τὸν νοῦν ἐπαγγελλομένῳ δείξειν οὐκ αὐτῷ 

μόνῳ τῷ στομάχῳ τὴν διὰ τοῦ ϑώρακος ὁδὸν ἄριστα 

παρεσκευασμένην, ἀλλὰ καὶ τοῖς τοῦ πνεύματος ὀργά- 
votg ἀλυπότατα. τόν τε γὰρ πνεύμονα καὶ τὴν καρδίαν 

10 καὶ ὅλον τὸν ϑώρακα σὺν ταῖς ἀρτηρίαις ἁπάσαις ταῖς, 

κατ᾿ αὐτὸν ἐχρῆν δήπου διαστελλόμενόν τε καὶ συ- 

στελλόμενον μηδὲν ἐμποδίζεσϑαι πρὸς μηδετέραν τῶν 
κινήσεων ὑπὸ μηδενός, αὐτόν τε τὸν στόμαχον μὴ διὰ 

μέσης τῆς εὐρυχωρίας τοῦ ϑώρακος διεχπίπτειν οἷον 
15 χρεμάμενον, ἀλλ᾽ ἐπ’ ἀσφαλοῦς τινος ἕδρας ἀναπαύε- 

σϑαι. ταῦτ᾽ οὖν ἀμφότερα, τά τε τοῖς τοῦ πνεύματος 

ὀργάνοις ἀλυπότατα καὶ τὰ τῷ στομάχῳ λυσιτελέστατα, 
διὰ τῆς ἐπικαίρου ϑέσεως αὐτοῦ ϑαυμαστῶς ἡ φύσις 

ἐξεπορίσατο. κατὰ γὰρ τῶν τῆς ῥάχεως σφονδύλων 
30 ἐπικείμενος καὶ συνδεδεμένος αὐτοῖς καὶ τούτῳ τῷ 

τρόπῳ διεξερχόμενος ὅλον τὸν ϑώρακα, σὺν τῷ τῆς 

ϑέσεως ἑδραίῳ τὲ καὶ πανταχόϑεν ἀσφαλεῖ καὶ τὸ 
μηδὲν ἐνοχλεῖν μήτε τῇ καρδίᾳ μήτε τῷ πλδύμονι | 
μήτ᾽ ἄλλῳ τινὶ τῶν κατὰ τὸν ϑώρακα μορίων ἐπεκχτή- 431 

36 σατο. καὶ γάρ τοι καὶ τὸ σκολιὸν αὐτοῦ τῆς ϑέσεως 

ἔτι μᾶλλόν σε διδάξει πρὸς δύο ταῦτ᾽ ἀποβλέπουσαν 

1 αὐτὴν U | 5 μοι καὶ om. U | σε om. D | 8 πνεύματος BL 
ave U | 9 ἀλυπότατον BL | 11—12 διαστελλόμενά τε καὶ συστεῖ- 
λόμενα BDU || 14 τῆς om. D | 18 αὐτῶ corr. in αὐτοῦ L ἃ τῷ 
verba κατὰ γὰρ — ἐπεκτήσατο exe. Orio, Wi $W& V 20 tavi 
μένος codd. ἐποχούμενος ch | αὐτοῖς BLU τούτοις Ὁ ΑΝ Sw 
χόμενος D [ 25 αὐτοῦ BLU αὐτῆς D | 96 διδάξειεν WAS 
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τὴν φύσιν, ὡς μήτ᾽ ἐνοχλοίη τι toig τοῦ πνεύματος 
ὀργάνοις μήτ᾽ αὐτός τι βλάπτοιτο, τὴν ὁδὸν ταύτην 
αὐτῷ τεμέσϑαι. κατὰ μέν γε τῆς μέσης χώρας τῶν 
πρώτων τοῦ νώτου τεττάρων σφονδύλων ἀκριβῶς ἐκτέ- 
ταται μηδαμόσε παρατρεπόμενος, ὡς ἂν πρὸς τῷ μηδὲν s 

μέλλειν στενοχωρεῖν τῶν κατὰ τὸν ϑώρακα καὶ τὴν 

ἔδραν ἀσφαλῆ διὰ τῆς τοιαύτης ϑέσεως Sev μάλιστα 

καὶ πρὸς μηδενὸς τῶν ἔξξωϑεν ἑτοίμως ἀδικησόμενος. 

ὄπισϑεν μὲν γὰρ αὐτοῦ προκειμένων ἅμα τοῖς σφον- 
δύλοις τῶν κατὰ τὴν ῥάχιν ἀποφύσεων, ἃς ἀκάνϑας τὸ 

ὀνομάξουσιν, ἔμπροσϑεν δὲ τοῦ στέρνου καὶ παντὸς 
τοῦ κατὰ τὸν ϑώρακα κύτους, εὔδηλον, ὡς οὐδὲν τῶν 
ἔξωϑεν ἐμπεσεῖν ποτ᾽ αὐτῷ καὶ τρῶσαι καὶ ϑλάσαι 
δυνήσεται, τοσούτοις τὲ καὶ οὕτως ἰσχυροῖς προβλή- 

acu πανταχόϑεν ὀχυρωϑέντι. κατὰ δέ γε τὸν πέμπτον 
198 σφόνδυλον ἐκτρέπεται || μὲν τῆς κατ᾽ εὐθὺ κάτω φορᾶς 

εἰς τὰ δεξιὰ μέρη μεϑιστάμενος, ἑτέρῳ δ᾽ ὀργάνῳ 
κυριωτέρῳ παραχωρεῖ τῆς βελτίονος ἔδρας, τῇ μεγίστῃ 

πασῶν ἀρτηρίᾳφ. ταύτην γὰρ ἐκ μὲν τῆς ἀριστερᾶς 
κοιλίας τῆς καρδίας ἐκφυομένην, εἰς ἅπαν δὲ τὸ σῶμα s 
τοῦ ξῴου διανεμομένην δίκαιον ἦν δήπου πρῶτον μὲν 
δίχα σχισϑῆναι τμήμασιν ἀνίσοις καὶ μεῖξον αὐτῆς 
γενέσϑαι πολλῷ τὸ κάτω φερόμενον, ὅτι καὶ τοῦ ξῴου 
παντὸς τὰ κάτω τῆς καρδίας μόρια πολλῷ πλείω τε 

p 5 

3 verba κατὰ μὲν — ἡ μέση exc. Orib. III 889 | ye codd. 
γὰρ ch | 6 καὶ om. L!|7 post ϑέσεως inser. αὐτοῦ θαυμαστῶς 
ἡ φύσις ἐξηπορήσατο BU quae vocabula 8 p. 811, 18 huc trans- 
lata sunt | 8 ἀδικηϑησόμενος BDL | 10 ἄκανθαν codd. | 
11 τά τε στέρνου Ὁ || 18 ἐμπεσῶν ἃ || 1δ" ὀχυρωθέντι om. Ὁ | 
κατὰ δέ γε BL δέ ys κατὰ Ὁ κατὰ δὲ D | 17 μεϑιστα- 

μόνῃ D | 18 πυριωτάτῳ 1, | 21 πρῶτα D | ὯΔ ctv WLU 
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xci μείξω τῶν ἄνω, κατὰ δὲ τῆς ἀρίστης χώρας &xi- 
βῆναι τῶν σφονδύλων, ἥτις ἣν ἡ μέση. 

Cap. VL. “ιὰ τί δ᾽ ἐπὶ τὸν πέμπτον ἥκει σφόνδυ- 
λὸν ἥδ᾽ ἡ ἀρτηρία, καὶ ὡς οὔτ᾽ ἀνωτέρω βέλτιον ἦν 

5 οὔτε κατωτέρω τῆς ῥάχεως ἐπιβαίνειν αὐτήν, ὀλίγον 
ὕστερον εἰρήσεται, τὸν περὶ τοῦ στομάχου λόγον ἅπαντα 

πρότερον ἡμῶν διελϑύντων, ὃν ὅτι μὲν ἀποχωρῆσαι 
τῆς μέσης χώρας ἦν ἄμεινον, ὀρθῶς ἀποδέδεικται, διότι 
δ᾽ ἐπὶ τὰ δεξιὰ μᾶλλον, οὐκ ἐπὶ ϑάτερα, τοῦτ᾽ ἤδη 

10 μοι δεικνύντι πρόσεχε τὸν νοῦν. ἐπιβαίνει μὲν ἡ ἀρ- 
τηρία τῇ μέσῃ χώρᾳ τῶν σφονδύ λων, οὐ μὴν σφόδρα 129 
γὲ τυραννικῶς καὶ πλεονεχτικῶς ἀπελαύνει τὸν Gró- 

μαχον, ἀλλὰ βραχύ τι καὶ αὐτὴ παραχωροῦσα δέχεται. 
χαὶ προσίεται κοινωνὸν τῆς κατὰ τῶν σφονδύλων 

1$ ἕδρας αὐτόν. ὥστ᾽, εἴ μοι νοήσαις τινὰ γραμμὴν ἄνω- 
ϑὲν κάτω διὰ μέσης τῆς ῥάχεως τεταμένην ἐπιβεβη- 
κυῖάν τε κατὰ ταύτης τῆς γραμμῆς τὴν μεγάλην ἀρτη- 
φίαν οὕτως, ὥστε τὸ πλέον μὲν αὐτῆς ἐν τοῖς ἀριστε- 

Qoig εἶναι τοῦ ξῴου μέρεσι, τὸ δ᾽ ἔλαττον ἐν τοῖς 
30 δεξιοῖς, οὔ σοι δόξει διαφέρεσθαι πρὸς ἑαυτὸν ὁ λόγος, 

ἅμα μὲν τὴν μέσην χώραν τῶν σφονδύλων ὑπὸ τῆς 
ἀρτηρίας κατειλῆφϑαι φάσχων, ἅμα δ᾽ οὐκ ἀκριβῶς 
εἶναι μέσην αὐτήν, ἀλλὰ πλέον ἐπιλαμβάνεσθαι τῶν 
ἀριστερῶν. ὥσπερ ydg, ὅτι κυριωτέραν αὐτὴν ὑπάρ- 

ss χουσαν τοῦ στομάχου δίχαιον ἦν οἷον ἐν προεδρίᾳ 

τετάχϑαι., καλῶς εἴρηται πρόσϑεν, οὕτως, ὕτι μηδ᾽ ὃ 

1 δὲ scripsi: τε codd. | 3—4 σπόνδυλον ἥκει D | 4 ἤϑη ἀρ- 
vnola Ὁ ἥδε ἡ ἀ. B ἡ ἀ, D(UT διεξιλθόντων D | 8. ἄμεινον 
D | 9 post δεξιὰ add. μέρη D | 10 προσέχετε Ὁ Y Yo vods. 
BD* ] 17 ». ταύτης τῆς yo. BD xax S je VOS ee 
αἰών B | 26 οὕτω διότι τ. 
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στόμαχος ἄκυρόν ἐστι μόριον, dg ἀμεληϑῆναι παντά- 
παδιν, ἐννοεῖν ἡμᾶς προσήχει. συντεϑέντων δ᾽ ἀμφοῖν 
τῶν λογισμῶν οὐκ ἂν ἔχοις ἑτέραν χώραν οὐδετέρῳ 
τῶν ὀργάνων ἐξευρεῖν ἀμδίνονα τῆς νῦν ὑπαρχούσης 

480 αὐτοῖς. ἀλλ᾽ ἐπεὶ κατά τε τῆς μέσης | γραμμῆς ἐπι- s 
βεβηκέναι πάντως ἐχρῆν τὴν ἀρτηρίαν ἀποχωρεῖν τε 
βραχὺ πρὸς τὰ πλάγια, σκόπει πάλιν ἐνταῦϑα τὴν 
πρόνοιάν 9" ἅμα καὶ τέχνην τῆς φύσεως. ἐκ γὰρ τῶν 

ἀριστερῶν μερῶν τῆς καρδίας ἐχφυομένην τὴν ἀρτη- 

ρίαν εὔλογον ἦν δήπου τοῖς ἀριστεροῖς ἐπιβαίνειν 10 

μέρεσι κατ᾽ εὐθὺ φερομένην, εἴ γε δήπου τοὐμμέσῳ 
πᾶν τῆς vt καρδίας καὶ τῆς ῥάχεως οἷον κρεμαμένη 

τε καὶ ἀστήρικτος διέρχεται, καὶ μεῖξον οὐδὲν ἦν ὄφε- 
Aog ἐν οὕτω σφαλερῷ χωρίῳ βραχέος διαστήματος. 
ἀτὰρ οὖν καὶ ϑαυμάσειν oluaí σε ταῖς ἀνατομαῖς ὃμι- 15 

λήσαντα καὶ ϑεασάμενον αὐτόν, ὡς τὸ πάντων ἐλάχι- 

στον διάστημα, τὸ μεταξὺ ῥάχεώς τε καὶ καρδίας, ἡ 
ἀρτηρία κατείληφεν, ἐναργῶς ἐνδεικνυμένη τοῖς ὀφϑαλ- 
μούς τε καὶ νοῦν ἔχουσιν, ὡς ἐπείγοιτο πρὸς τὴν ῥάχιν. 
αὕτη καὶ τοῦ κατὰ τὸν πέμπτον ἐπιβαίνειν τοῦ νώτου so 
σφόνδυλον ἡ αἰτία" κατ᾽ εὐθὺ γὰρ ἀκριβῶς τῆς ἀρχῆς 

τοῦδε τοῦ σφονδύλου τὴν ἐκ καρδίας ἔκφυσιν ἔχει. 
ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν τοῦ πνεύματος ὀργάνων ὀλέγον 
ὕστερον ἐροῦμεν. ὃ δὲ στόμαχος τῆς γαστρὸς ἐπὶ μὲν 

1 ἐστιν ἄκυρον U||2 δ᾽ om. Ὦ || 8 οὐδετέρῳ BLU οὐϑετέ- 
ρων D [4 ὃ post ὑπαρχούσης δα. αὐτοῖς B αὐτοῖς ἀμφοτέροις 
U om. DL || 6 τε om. BDL|7 κἀνταῦϑα D| 8 τὴν τέχνην D 
10 δήπου] xov U | τοῖς — δήπου om. D | 11 εἴ ye δήπου BL 
ἐὰν δ. b | τὸ ἐν μέσῳ D || 12 τε om. BD || 18 διέρχεται codd. 
διέρχηται k | xol ante usifov &dd. codd., om. k [ 15 ϑαυμά- 
£v b | 17 διαστημάτων BU διάστημα τῶν D || 22 τοῦδε τοῦ] 
τοῦ σδευτέρου U || 94 verba ὁ δὲ στόμαχος — τὴς Ἰαστοὺς exe. 
Orib. III 889 
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τῶν τεττάρων τῶν πρώτων || τοῦ ϑώραχος σφονδύλων 431 
ἐπιβέβηκε, τοῖς δ᾽ ὀκτὼ τοῖς λοιποῖς &x τῶν δεξιῶν 

παρατέταται, δι᾿ ἃς εἴπομεν αἰτίας. ὅταν δὲ δὴ πρῶ- 
TOv ἅψηται τῶν φρενῶν, αἵ δὴ τὸ xéro πέρας εἰσὶ 

s τοῦ ϑώρακος, ὑμέσιν ἰσχυροῖς εἷς ἱκανὸν ὕψος ἐξαιρό- 

μένος ὑπερβαίνει τὴν μεγάλην ἀρτηρίαν αὖϑις ἐπὶ 
ϑάτερα μέρη κἀνταῦϑα τὰς φρένας διεξερχόμειος ἐμ- 
φύεται τῷ στόματι τῆς γαστρός" ὑψηλὸς μέν, ὅπως μὴ 

ϑλίβοι τὴν ἀρτηρίαν ἐν ταῖς τῶν σκληροτέρων σιτίων 
τὸ παρόδοις, εἰς ἀριστερὰ δέ, διότι τὸ στόμα τῆς γαστρὸς 

ἐν τούτῳ τετάχϑαι βέλτιον ἦν, ὡς ὃ πρόσϑεν ἔδειξε 
λόγος, εἴ γε τῶν ἀπ᾽ ἐγκεφάλου νεύρων παρὰ τὸν 
στόμαχον εἷς τὴν γαστέρα φερομένων ὁδὸς ἀσφαλεστέρα 
μακρῷ τῆς εὐθεία: ἔμελλεν ἡ λοξὴ γενήσεσϑαι. μαλακὰ 

is γὰρ ὄντα ταῦτα καὶ λεπτὰ καὶ διὰ μακροῦ κατ᾽ εὐθὺ 
τεταμένα καὶ μέγιστον μόριον ἐξημμένον αὑτῶν ἔχοντα 
τὴν γαστέρα πληρώσει σιτίων ἀνακείμενον, ὑπὸ τοῦ 

ταύτης ὄγκου vt καὶ βάρους ἀεὶ κατατεινόμενα ῥᾳδίως 
ἂν ἀπερρήγνυτο. τοῦ δὴ μηδὲν τοιοῦτον γίγνεσθαι 

20 χάριν ἡ φύσις αὐτόν τε τὸν στόμαχον, ᾧ παρα πέφυκε, 432 
δι ἄλλα τέ τινα τὰ μικρῷ πρόσϑεν εἰρημένα καὶ τῆς 

τῶν νεύρων ἀσφαλείας ἕνεκα λοξὸν τῇ ϑέσει καὶ σκο- 
λιὸν ὅλον ἐδημιουργήσατο, καὶ προσέτι καὶ αὐτὰ τὰ 
νεῦρα, πλησίον τῆς γαστρὸς γιγνόμενα, περὶ αὐτὸν 

35 ἑλίττουσα πρότερον οὕτως ἐμφύει. περὶ μὲν δὴ τῶν 
νεύρων ἐπὶ πλέον αὖϑις εἰρήσεται. 

Cap. VII. Νυνὶ δέ, τέλος γὰρ ἡμῖν ἤδη τὰ περὶ τῆς 

5—6 ἐξαιρούμενος DLU | 11 ἔδειξε 1. B. λ. ἔδειξεν U ἐδί-. 
Jabe λ. DL | 12 εἴ γε scripsi: εἴ τε Ὁ ἡ ve WO XAR s Ae 
2».B om. D | 96 πλεῖον [EQ ἡμῖν ἤδη, WV Xm ewm. 
Zn. D | τὰ] κατά τε U τά τε B 
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ἐκφύσεσιν ἀνάκειται, τὰ δ᾽ ἔκατέρωϑεν ἀπὸ τοῦδε μέχρι. 
τοῦ κάτω πέρατος οἷον πλευρὰ ἄττα ταῖς τῶν κοιλιῶν 
γενέσεσιν, αὐτὸ δὲ τὸ κάτω πέρας ἀπόφυσίς ἔστιν 
ἰσχυρὰ | καὶ πυκνή, ἅμα μὲν οἷον ἐπίϑημα ταῖς κοι- 484 

5 λέαις αὐτῆς γεγενημένον, ἅμα δ᾽ οἷον πρόβλημά τι 

τῆς ὅλης καρδίας, ὕπως μήποτ᾽ ἐν ταῖς σφοδροτέραις 

κινήσεσιν ἐμπίπτουσα βιαίως τοῖς προκειμένοις ὀστοῖς 

τοῦ ϑώρακος ἐμποδίξηταί τε καὶ πονῇ καὶ διὰ ταῦτ᾽ 

ἀναγκάξηται συγχεῖν τε καὶ διαφϑείρειν τὸν ῥυϑμὸν 

το τῆς κινήσεως. τοῦτο μὲν δὴ τὸ μέρος τῆς καρδίας τὸ 
ἀκυρότατόν ἐστι, τὸ δ᾽ εἰς τὰς τῶν ἀγγείων ἐκφύσεις 
νενεμημένον ἁπάντων κυριώτατον. ὅσα δ᾽ ἐν τῷ με- 
ταξύ, τοῖς τῶν γειτνιώντων ἀξιώμασιν ἀνάλογον ἔχει" 

τὰ μὲν γὰρ πλησίον τῆς βάσεως ὀλίγου δεῖν κυριώ- 

τότατα, τὰ δὲ πλησίον τοῦ πέρατος ὀλίγου δεῖν ἀκυρό- 
Tata, τὰ δ᾽ ἐν τῷ μέσῳ τούτων, εἰς ὅσον ἀφέστηκεν 
ἑχατέρου τῶν ἄκρων. slg τοσοῦτον ἀπολείπεται καὶ 

πλεονεχτεῖ τῆς ἐκείνων ἀξίας. οὔκουν ϑαυμαστὸν οὐ- 

δέν, ἅμα μὲν κωνοειδῆ γενέσϑαι τὴν καρδίαν, ἅμα δὲ 
so τὰ μὲν κατὰ τὴν κεφαλὴν αὐτῆς, ἅπερ ἦν κυριώτατα, 

τὴν ἀσφαλεστάτην χώραν κατα λαβεῖν, τὰ δὲ κατὰ τὸν 435 
πυϑμένα, τὰ πάντων ἀκυρότατα, τὴν εὐπαϑεστέραν. 
ὅταν δ᾽ ἀκυρότατον ἐν καρδίᾳ λέγηταί τι μόριον, οὐκ 

οἶμαί τινα τοσοῦτον ἐσφιίλθαι τῆς ἀληθείας, ὥστ᾽ 
30 ἁπλῶς ἀκυρότατον ἀκούειν. οὐ γὰρ ἂν εὕροις οὔτ᾽ 

ἄλλο τοιοῦτον οὐδὲν ἐν καρδίᾳ μόριον οὔτ᾽ αὐτὸ τὸ 

9 πλευρὰ ἄττα BL οἷον πλευραὶ οἷον U πλευρὰ ἕτερα D || 
post γενέσεσιν repetit ἀνάκειται D | 4 olor ante ἐπίϑημα om. 

Hun τὸ om. BDL S post ἐμποδίζηται add. καί πῃ D set ve 
πη add. L | 12 τῷ] τοῖς U | 18—1G τὰ δὲ — tambcese: 
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κὴν ὀνομάξουσιν" ὅμως μὴν καὶ ταῦτα τῶν ἄλλων xv- 

φιώτερα, τὸ μὲν εἰσάγον sig αὐτὴν τὸ αἷμα, τὸ δ᾽ ἐξ 
αὐτῆς εἰς τὸν πλεύμονα παράγον. ἐπεὶ δ᾽ ἀξιόλογόν 
ἐστιν ἕκαστον τῷ μεγέϑει τῶν εἰρημένων ἀγγείων τε καὶ 

s στομάτων, εὐλόγως καὶ ἡ καρδία || κατὰ ταῦτα τὰ μέρη 481 
μεγίστη τὲ γέγονε καὶ τὸ μέσον ἐπέχει τοῦ παντὸς 
ϑώρακος, ἥτις ἣν ἀσφαλεστάτη χώρα διὰ τὸ πλεῖστον 
ἁπάντων ἀποκεχωρηκέναι τῶν ἔξωϑεν προσπιπτόντων 
αὐτῷ. τά τε γὰρ ϑλῶντα καὶ τὰ τέμνοντα καὶ τὰ 

10 ϑερμαίνοντα xol τὰ ψύχοντα καὶ πᾶν ὁτιοῦν ἄλλο τοι- 
οὗτον τοῖς ξῴοις λυμαινόμενον πολὺ πρότερον ἀναγ- 
xeióv ἐστιν ἀδικῆσαί τε καὶ διεξελθεῖν τὰ μόρια τοῦ 

ϑώρακος ὕλου καὶ τοῦ πλεύμονος καὶ αὐτῆς τῆς καρ- 

δίας πρὶν ἐπί τι τῶν εἰρημένων ἐξικέσϑαι. 
i$ - Cap. ΥΠ]|. Τὰ μὲν δὴ περὶ τοῦ σχήματος αὐτῆς 

καὶ τῶν μορίων ἑκάστου τῆς ϑέσεως ὧδ᾽ ἔχει" τὰ δὲ 
περὶ τῆς ὅλης οὐσίας ἐφεξῆς δίειμι. σάρξ ἐστιν ἡ 
καρδία σκληρὰ καὶ δυσπαϑής, ἐξ ἰνῶν πολυειδῶν συγ- 
κειμένη, καὶ κατ᾽ ἄμφω ταῦτα, κἂν εἰ παραπλήσιος 

30 εἶναι δοχοίη τοῖς μυσίν, ἐναργῶς αὐτῶν διαφέρει. τοῖς 

μέν γε μονοειδής ἐστιν ἡ τῶν ἱνῶν φύσις" ἢ γὰρ εὐ- 

ϑείας μόνον ἔχουσι κατὰ τὸ μῆκο: ἑαυτῶν ἢ ἐγκαρσίας 
κατὰ τὸ πλάτος, ἅμα δ᾽ ἑκατέρας || οὐδείς" ἡ καρδία 438 
δὲ καὶ ταύτας ἀμφοτέρας ἔχει καὶ τρίτας ἐπ᾿ αὐταῖς 

s» τὰς λοξάς. ἀλλὰ καὶ σκληρότητι καὶ τόνῳ καὶ τῇ 
ξυμπάσῃ ῥώμῃ τε καὶ δυσπαϑείᾳ πολὺ δή τι παραλ- 

10—11 τοιοῦτον om. U post ξῴοις ndd. L | 11 λυμαινόμενα 
1 ὅμως γε μὴν B | 4 τῷ μεγέϑει om. DL l κατ᾽ αὐτὰ U | 

BLU |12 τὰ μόρια Β μόρια DLU | τοῦ τε D εἰ post πλεύ- 
μόνος add. ἧπερ DL* om. BL*U (14 xol» ἂν Ὁ Xo "Wu. ὧν 
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τὸ μῆκος. εἰς αὑτὰς δὲ συνιουσῶν τῶν κατὰ τὸ πλά- 

τος, ἔν τούτῳ πάλιν συστελλομένην. ἐν δὲ τῷ μεταξὺ 
χρόνῳ τῶν κινήσεων ἡσυχία τις γίγνεται βραχεῖα, πε- 

ριστελλομένης μὲν ἀχριβῶς τῆς καρδίας τοῖς ἐνυπάρ- 
5 govcw, ἁπασῶν δὲ τῶν ἱνῶν ἐνεργουσῶν τηνικαῦτα 
καὶ μάλιστα τῶν λοξῶν. μέγα δέ τι συνεπιλαμβάνουσι, 

μᾶλλον δὲ τὸ πλεῖστον αὐτοὶ διαπράττονται | τῆς συ- 440 
στολῆς οἱ ἔνδον ἐν αὐταῖς ταῖς κοιλίαις τῆς καρδίας 
σύνδεσμοι διατεταμένοι, ῥώμης μὲν ἐπὶ πλεῖστον ἧχον- 

10 τες, ἱκανοὶ δ᾽ ὄντες, ὁπότε συνιξάνοιεν, ἔσω συνεπι- 

σπᾶσϑαι τῆς καρδίας τοὺς χιτῶνας. ἔστι γὰρ δή τι 
μέσον ἀμφοτέρων αὐτῆς τῶν κοιλιῶν οἷον διάφραγμα, 

πρὸς ὃ περαίνουσιν οἱ διατεταμένοι σύνδεσμοι, συνά- 
πτοντὲς αὐτὸ τοῖς σκέπουσιν ἔξωϑεν ἑχατέρας τὰς κοι- 

15 λίας σώμασιν, ἃ δὴ χιτῶνας αὐτῆς ὀνομάξουσιν. ὅταν 
μὲν οὖν ἐγγὺς ἥκωσιν οἱ χιτῶνες οὗτοι τοῦ διαφράγ- 
ματος, ἐκτείνεται μὲν τηνικαῦτα τὸ μῆκος τῆς καρδίας, 

συνιξάνει δ᾽ εἰς ἑαυτὸ τὸ πλάτος" ὅταν δ᾽ ἐπὶ πλεῖ- 

στον ἀφιστῶνται, τὸ μὲν εὗρος αὐξάνεται, τὸ δὲ μῆχος 
30 ἔλαττον γίγνεται. καὶ μὴν εἴπερ οὐδέν ἐστιν ἄλλο τὸ 

διαστέλλεσθαί τε καὶ συστέλλεσθαι τὴν καρδίαν ἢ τὸ 
τῶν κοιλιῶν αὐτῆς εὗρος ἐπὶ πλεῖστον διίστασϑαί τε 
καὶ συμπίπτειν, εἴη ἂν ἡμῖν ἐξηυρημένον ἑκάτερον 
αὐτῶν ὅπως γίγνεται. διὰ ταῦτα μὲν δὴ τούς τε συν- 

3» δέσμους ἰσχυροὺς ἡ καρδία κέχτηται καὶ τὸ τῶν ἱνῶν 
εἶδος παντοῖον, ἵν᾿ | ἀπόνως τε καὶ ἑτοίμως εἰς τὰς 441 

8 χρόνῳ om. L | 3—4 περιστελλομένης BL*U (in ras) περιε- 
σταλμένης DL! | 6 μέγα BLU μέγιστα D | 1 μᾶλλον BLU ucAuace- 
3D Ὁ διατεταγμένοι L^ correx. ΓΑ} 14 αὐτὰ WDY* αὐτὼ V αἷ- 
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τρεῖς μεϑιστῆται διαστάσεις. διαστελλομένη μέν. ὁπό- 

ταν ἕλκειν ὀρεχϑῇ τι τῶν χρησίμων. περιστελλομένη 

δ᾽, ὁπόταν ἀπολαύειν καιρὸς ἦ τῶν ἐλχϑέντων, συστελ- 
λομένη δ᾽. ὁπόταν ἀποκρῖναί τι τῶν περιττωμάτων 
δρμήσῃ. λέλεκται δ᾽ ἐπὶ πλέον ὑπὲρ τούτων ἄλλοϑί 
τε πολλαχόϑι κἀν τοῖς Περὶ χρείας ἀναπνοῆς οὐχ ἥκι- 
στα xal νῦν οὐ χρὴ μηκύνειν ἔτι περὶ τῆς κινήσεως 

αὐτῆς διαλεγομένους. 

Cap. ΙΧ. 444" ἤδη τόν τ᾽ ἀριϑμὸν ἐξηγεῖσϑαι τῶν 

ἀμφ᾽ αὐτὴν ἀγγείων καὶ τοῦ καϑ᾽ ἕχαστον στόματος 

ἐχδιδάσκειν τὴν ἰδέαν, εἰπεῖν δέ τι καὶ περὶ τοῦ πλή- 
ϑους αὐτῆς τῶν κοιλιῶν, ὅσα τ᾽ ἄλλα τούτοις ἕπεται 

διελϑεῖν ἅπαντα. πλῆϑος μὲν δὴ τῶν κοιλιῶν τῆς 

καρδίας --- ἐντεῦϑεν γὰρ ἄρξασϑαι δίκαιον --- οὐκ 
ἴσον ἐν ἅπασι τοῖς ξῴοις ἐστίν, ἀλλ᾽ ὅσα μὲν ἐξ ἀέρος 

εἰσπνεῖ διὰ φάρυγγος καὶ ῥινῶν καὶ στόματος. εὐϑὺς 

μὲν καὶ πνεύμων τούτοις ἐστίν, εὐθὺς δὲ καὶ τῆς 

442 καρδίας ἡ δεξιὰ κοιλία. τοῖς δ᾽ || ἄλλοις ἅπασιν οὔτε 

πνεύμων ἐστὶν οὔτ᾽ ἐν τοῖς δεξιοῖς τῆς καρδίας εὐρύ- 

15 

της οὐδεμία. συναπόλλυται γὰρ ἀεὶ τῷ πνεύμονι δύο so 

ταῦτ᾽ ἐξ ἀνάγκης. dj τε φωνὴ τοῦ ξῴώου καὶ τῆς καρ- 
δίας ἡ δεξιὰ κοιλία, κἀν τῷδε δῆλον, slg ὅσον δχάτε- 

ρον αὐτῶν ἥκει χρείας. ἡ μὲν γὰρ δεξιὰ κοιλία τοῦ - 
πνεύμονος ἕνεκα γέγονεν, ὃ δὲ πνεύμων αὐτὸς ἀνα- 
πνοῆς τε καὶ φωνῆς ἐστιν ὄργανον. οὔκουν ὀρϑῶς s 
Ἀριστοτέλης διῃρεῖτο περὶ τοῦ πλήϑους τῶν ἐν τῇ 

1 μεϑίστηται D? μεθίσταται BD!U | διαστάσεις BL?*U κα- 
σωστάσεις DL! | 5 πλεῖον U πλεῖστον B || 5—6 ἀἄλλοϑί τε codd. 
dA4ors a | 6—T ἀναπνοῆς. οὐχ ἥκιστα δὲ Ὁ χρὴ νὴ Δία D | 

12 αὐτῆς BL*U αὐτοῦ DL! ἢ 16 δινὸς LU ὰ $A—À2A ἡ δεξιὰ τ. 
x. D | 22 verba x&v τῶδε — κοιλία orn. ὅλ δὰ. V* Yo wosxq. 
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καρδίᾳ κοιλιῶν εἰς μέγεϑος καὶ σμικρότητα σώματος 
ἀνάγων αὐτῶν τὸν ἀριϑμόν. οὔτε γὰρ τοῖς μεγίστοις 
ξῴοις ἅπασι τρεῖς οὔτε τοῖς ἐλαχίστοις ἐστὶ μία. τὴν 

αὐτὴν γὰρ ἀκριβῶς ἔχει κατασκευὴν καρδίας ἵππος ὃ 

s μέγιστος ἐλαχίστῳ στρουϑῷ. κἂν εἰ μῦν ἀνατέμοις κἂν 
εἰ βοῦν κἂν εἴ τι τῶν ἄλλων ξῴων ἢ μικρότερον ἔτι 

μυὺς ἢ μεῖξον βούς, ἅπασιν αὐτοῖς ὅ τ᾽ ἀριϑμὸς ἴσος 

ὃ τῶν κοιλιῶν 5 τ᾽ ἄλλη κατασκευὴ τῆς καρδίας ἡ 

αὐτή. οὐ γὰρ εἰς μέγεϑος ἀποβλέπουσα καὶ | σμικρό- 448 
τοτητὰ σώματος ἡ φύσις ἐξαλλάττει τῶν ὀργάνων τὴν 

ἰδέαν, ἀλλ᾽ ἡ τῆς ἐνεργείας διαφορὰ σκοπὸς αὐτῇ 

γίγνεται τῆς κατασκευῆς, αὐτὰς δ᾽ αὖ πάλιν τὰς ἔνερ- 
γείας τῇ πρώτῃ χρείᾳ μετρεῖ. καὶ στοῖχός τις οὕτω 
ϑαυμαστὸς ἀποτελεῖται διαδεχομένων ἀλλήλας ἐνερ- 

16 γειῶν τε καὶ χρειῶν, ὡς ὅ τε παρεληλυϑὼς ἐνεδείξατο 

λόγος ὅ ve νῦν ἐνεστηχὼς οὐδὲν ἧττον διδάξει τοὺς 

μὴ πάνυ τι ῥᾳϑύμως ὁμιλοῦντας αὐτῷ. ἔχει γὰρ ὧδε 
τὸ σύμπαν. χρεία τοῖς ἰχϑύσιν οὐκ ἦν δήπου φωνῆς 

ἐν ὕδατι διαιτωμένοις, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἀναπνεῖν αὐτοῖς ἐνε- 

80 χώρει διὰ φάρυγγος, ὥσπερ οὐδ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς, ὅταν 
ἐν τούτῳ τύχωμεν ὄντες. οὔκουν ἕνα μέγιστον πόρον 
ἀναπνοῆς τε καὶ φωνῆς, ὥσπερ τοῖς πτηνοῖς καὶ πεζοῖς 

ξῴοις, οὕτω κἀκείνοις γενέσϑαι βέλτιον ἦν, ἀλλ᾽ ἡ 
τῶν βραγχίων ὀνομαξομένων κατασχευὴ τὰ πνεύμονος 

ss αὐτοῖς ὑπηρετεῖ. πολλοῖς γὰρ ταῦτα καὶ λεπτοῖς τρή- 
μασι διειλημμένα, βασίμοις μὲν ἀέρι τε καὶ ἀτμῷ, 

1 τοῦ σώματος D | 6 ἣ μικρότερον BU κἂν (καὶ L) εἴτι p. 
DL | ἔτι codd. εἴ τι b | 14--1ὃ τῶν ἐνεργειῶν v. x. τῶν χρειῶν 
B|15 ante ἐνεδείξατο add. ὅλος DLU om. B | 16 τούς ye B | 
17 τι om. U | 18 οὐκ ἦν om. D | 19—20 ἐγχωρεῖ D (98 xe 
φάρυγγος L | 92 τε om. BDL | ἐν τοῖς πεζοῖς «e πττοοῦς Ὁ Νι 
28 γενέσθαι κἀκείνοις D || 24 τὰ 1) Ὁ ἀντὶ SV 9S vev qm. SS 

aat 
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σχεῖν. οὐ γὰρ δὴ μάτην οὐδ᾽ ὡς ἔτυχεν ἡ πάντα 
σοφὴ φύσις, ὥσπερ οὐδ᾽ ἄλλ᾽ οὐδὲν ἐποίησεν ἐν ἅπασι 
τοῖς ζῴοις, οὕτως οὐδὲ τοῦ πνεύμονος ἐνήλλαξε τῶν 

ἀγγείων τοὺς χιτῶνας, ἀρτηριώδη μὲν ἐργασαμένη τὴν 
5 φλέβα, φλεβώδη δὲ τὴν ἀρτηρίαν. ἐν μὲν γὰρ τοῖς 
ἄλλοις ἅπασι μορίοις τῆς ἴσης ἀρτηρίας τῇ φλεβὶ τὸ 
πάχος τῶν χιτώνων οὐκ ἴσον, ἀλλ᾽ εἰς τοσοῦτον ἄρα 

διενήνοχεν, ὥσϑ᾽ Ἡρόφιλος ὀρϑῶς ἐστοχάσϑαι δοκεῖ, 
τὴν ἀρτηρίαν τῆς φλεβὸς ἐξαπλασίαν ἀποφηνάμενος 

19 εἶναι τῷ πάχει. κατὰ δέ γε τὸν πνεύμονα μόνον ἁπάν- 

τῶν ὀργάνων τὲ καὶ μορίων ἡ μὲν ἀρτηρία φλεβός, 

ἡ δὲ φλὲψ ἀρτηρίας ἔσχε χιτῶνας. τί δὴ τοῦτ᾽ ἔστι 
τὸ σόφισμα τῆς φύσεως. | ἐξηγήσασϑαι δεῖ πρότερον, 146 

ἔπειτα περὶ τῶν ὑμένων τῆς ἐπιφύσεως εἰπεῖν, εἶθ᾽ 
15 ἑξῆς, ὡς οὐχ ἐνεδέχετο τῆς κοίλης φλεβὸς οὔτ᾽ ἀγγεῖον 

ἀρτηριῶδες οὔϑ᾽ ὑμένας ἐκφῦναι τοιούτους. εἶ μὴ 
γὰρ ταῦτά τις ἅπαντα διέλϑοι πρότερον, οὐκ ἐνδέχεται 

δεῖξαι τῆς δεξιᾶς ἐν τῇ καρδίᾳ κοιλίας τὴν χρείαν τῆς 

γενέσεως. ἀρξώμεϑα οὖν ἀπὸ τοῦ πρώτου πάντων 

30 ἐπιδεικνύντες, ὡς ἄμεινον ἣν ἄρα τῷ πνεύμονι φλε- 

βώδη μὲν ἔχειν τὴν ἀρτηρίαν, ἀρτηριώδη δὲ τὴν φλέβα. 
διττὸν δὲ καὶ τοῦτ᾽ ἔοικεν εἶναι τὸ πρύβλημα καὶ οἷον 
δίδυμον. οὐ γὰρ ὅτι τῷ πνεύμονι μόνον κάλλιόν ἐστι 

παχὺν μὲν ἱκανῶς εἶναι τῆς φλεβὸς τὸν χιτῶνα, λε- 
3 πτὸν δ᾽ ἐσχάτως τῆς ἀρτηρίας. ἀλλ᾽ ὅτι καὶ τοῖς ἄλλοις 

ἅπασι μορίοις τοῦ (gov παχὺν μὲν τὸν τῆς ἀρτηρίας, 

ἃ rf Ori. HT $94 |? αᾶσι U | 8 ἐπὶ τοῦ αν. DDL | post 
ἐνήλλαξε add. γὰρ BDLU? del. U* | WU ἄρα om. B|8 ὥστ᾽ B*U 
ὡς D' 110 γε om. D 13 μτῶνα BU | xí δὴ τοῦτ᾽ Ao, Sm SN 
18 δεῖ 0; DL | 15 ἑξῆς om. τ QM Adm Ὁ OS ἀπος 
deveróvreg m 38 pL om. D post γὰρ eoWoc. θὰ. 
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ἰσχνὸν δὲ τὸν τῆς φλεβὸς ἄμεινον ὑπάρχειν, ἀποδεῖξαι 

προσήκει τῷ γε μηδεμίαν ἔτ᾽ ἀπορίαν ὑπολείπεσϑαι 
προῃρημένῳ μηδ᾽ ἀσαφές τι καὶ ἄγνωστον τῶν ἔργων 
τῆς φύσεως. ὅτι μὲν δὴ καϑ' ὅλον τοῦ ξῴου τὸ σῶμα 

44110 μὲν αἷμα λεπτῷ καὶ || μανῷ περιέχεσϑαι χιτῶνι. τὸ 5 

δὲ πνεῦμα παχεῖ καὶ πυκνῷ στέγεσθαι βέλτιον Tv, οὐ 
μακρῶν οἶμαι δεήσεσθαι λόγων. ἀρκεῖ γὰρ ὑπομνῆσαι 
τῆς οὐσίας ἑκατέρου τὴν ἰδέαν, ὡς τὸ μὲν αἷμα παχὺ 
καὶ βαρὺ καὶ δυσκίνητον, τὸ δὲ πνεῦμα λεπτὸν καὶ 
κοῦφον καὶ εὐκίνητον. καὶ κίνδυνος ἦν οἴχεσϑαι 10 

διιπτάμενον αὐτὸ τοῦ ξῴου ῥᾳδίως. εἶ μὴ παχέσι καὶ 
πυκνοῖς καὶ πάντη στεγανοῖς ἐφρουρήϑη χιτῶσιν. ἔμ- 

παλιν δ᾽ ἐπὶ τοῦ αἴματος, εἰ μὴ λεπτὸς καὶ μανὸς ἦν 
ὁ περιέχων αὐτὸ χιτών, οὐκ ἂν ῥαδίως τοῖς παρακει- 
μένοις διεδίδοτο, καὶ οὕτως ἂν ἡ σύμπασα χρεία τε- τὸ 
λέως αὐτοῦ διεφϑείρετο. ταῦτ᾽ ἄρα προειδὼς ὃ δη- 

μιουργὸς ἡμῶν ἔμπαλιν ἔχοντας ἐτεχνήσατο τῶν ὑλῶν 

ταῖς φύσεσι τοὺς χιτῶνας τῶν ἀγγείων, ὡς μήτ᾽ ἐκκε- 
νοῖτο πρὸ τοῦ καιροῦ τὸ πνεῦμα μήτ᾽ ἴσχοιτο μέχρι 

πλείστου τὸ αἷμα. τί δὴ οὖν οὐχὶ καὶ κατὰ τὸν πνεύ- so 

μονα λεπτὴν μὲν ὡσαύτως τὴν φλέβα, παχεῖαν δὲ τὴν 

ἀρτηρίαν ἐδημιουργήσατο; πάντως που κἀνταῦϑα τὸ 

μὲν πνεῦμα λεπτὸν καὶ κοῦφον καὶ στέγεσϑαι δεό- 

448 μενον, τὸ δ᾽ αἷμα παχὺ καὶ | βαρὺ καὶ διαπέμπεσθαι 

χρῇξον sig ἅπαντα τοῦ πνεύμονος τὰ μόρια πλέον ἢ 530 
κατ᾽ ἄλλα μόρια τοῦ ξῴου τρέφεσϑαι δεόμενα διά τε 

2 ἀπολείπεσϑαι L || 3 προαιρουμένῳ B || 6 στέγεσϑαι om. D I 
7 δεηϑήσεσθαι LU διηγήσασθαι D || 10 εὐκίνητον BU ταχύ 
DL |11 αὐτὸ τοῦ ζῴου LU αὐτοῦ τ. ζ. B αὐτὸ τοῦτο D || 14—15 
παρακειμένοις BLU περικ. D | 18---19 ἐκκενῶτο codd. | 22 που] 
γάρ zov B omnino enim N | 26 κατ᾽ κατὰ τὰ Ὃ X τοῦ ξῴου 
όρεα D 
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τὸ τῆς κινήσεως ἀκατάπαυστον καὶ τὸ πλῆϑος τῆς 
ϑερμασίας, ἣν ἔκ τε τῆς πρὺς τὴν καρδίαν γειτνιάσεως 

καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ διηνεκοῦς τῆς κινήσεως Ó πνεύμων 

ἔχει. ταῦτά σὲ καὶ ϑαυμάσειν οἶμαι τὴν πρόνοιαν 
sToD δημιουργοῦ. τὸ γάρ, ἐπειδὴ μόνος ὃ πνεύμων 

ὄργανον ἑαυτῷ πανταχόϑεν περικείμενον ἰσχυρὸν οὕτω 

καὶ σφοδρῶς κινούμενον ἐχέχτητο τὸν ϑώρακα, διὰ 
τοῦτ᾽ αὐτοῦ τὴν κατασκευὴν εξαίρετον ὑπὲρ τὰ λοιπὰ 
πάντα ποιῆσαι τοῦ ξῴου μόρια, πῶς οὐ ϑαυμαστῆς 

10 προνοίας ἐστὶ δεῖγμα; δέδεικται γὰρ ἐν τοῖς περὶ κινή- 
σεως αὐτῶν, ὡς οὐδεμίαν ἐξ αὑτοῦ κίνησιν ἔχων ὃ 
πνεύμων ὑπὸ τοῦ ϑώρακος ἀεὶ κυνεῖται, συστελλομένου 

μὲν καὶ αὐτὸς συστελλόμενος ἐκ τοῦ ϑλίβεσϑαι καὶ 

πιέξεσϑαι πανταχόϑεν, ὅπερ ἐχπνεόντων τε καὶ φωνούν- 
15 τῶν γίγνεται, διαστελλομένου δ᾽ αὖ πάλιν ἑπόμενός τε 

καὶ πάντη διιστάμενος ὁμοίως | ἐκείνῳ κατὰ τὸν τῆς 449 

εἰσπνοῆς καιρόν. ἀλλ᾽ οὔτ᾽ εἰσπνεόντων οὔτ᾽ ἐχπνεύν- 
τῶν ἐχρὴν ὡσαύτως διαστέλλεσϑαι ταῖς ἀρτηρίαις τὰς 

φλέβας. ὅτι μηδὲ τὴν αὐτὴν ὑπηρεσίαν ἐπεπίστευντο. 

89 τὰς μὲν γὰρ ὑποδοχάς τινὰς τοῦ πνεύματος ἡ φύσις 

ἐτεχνήσατο, ῥαδίως μὲν πληροῦσϑαι δεομένας elanveóv- 
τῶν, ἑτοίμως δ᾽ ἐχπνεόντων ve καὶ φωνούντων ἐχκε- 

νοῦσϑαι᾽ τὰς δ᾽ αὖ φλέβας οἷον ταμιεῖα τῆς τροφῆς 

ἐδημιούργησεν, οὔτε διαστέλλεσϑαι δεομένας εἰσπνεόν- 
as τῶν οὔτ᾽ ἐκπνεόντων συστέλλεσθαι. καλῶς οὖν εἶχε, 

3 πρὸς] κατὰ U | 4 ταῦτα BU τάχα DL | ϑαυμάσαι U | 
5 τὸ γὰρ B ὅσω y. U τοῦτο γ. DL | 6 ἰσχυρῶς B | οὕτω om. B | 
ἴ καὶ διὰ U | 11 αὐτῶν LU αὐτοῦ BD | 12 κινεῖται B κινοῖτο 
cett. | 13 τε καὶ L | 15 αὖ U αὐτοῦ cett. | 16 τῆς BU* om. 
DL | 19 ἐπεπίστευτο BLU πεπίστευτο D | 90 τινὰς ow. ὮΝ, 
31 dreyriouro seripsi: ἐτεχμήρατο Ὁ ἐτέμετο WV YS vene. 
ἄττα L μέ videtur, repositoria quaedam N | && δοναμένας, 
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ταῖς μὲν μαλακὸν ἀπεργάσασϑαι τὸ σῶμα, ταῖς δὲ 
σκληρόν, εἴ γε ταῖς μὲν ἑτοίμως ὑπακούειν ἑχατέραις 

τοῦ ϑώρακος ταῖς ἐνεργείαις ἦν ἄμεινον, ταῖς δ᾽ ὅλως 

μηδὲν αὐτῶν ἐπαΐειν. ἀλλ᾽ εἴπερ ὀρθῶς ἡμῖν ἐν ἐτέ- 
ροις ἀποδέδεικται τρέφεσϑαι τὰ σώματα δι᾽ αὐτοῦ s 
τοῦ χιτῶνος τῶν ἀγγείων ἐπισπώμενα τὸ αἷμα, κινδυ- 
νεύσει πάλιν ὃ πνεύμων ἀπορεῖν τοῦ ϑρέψοντος, (xa- 

νῶς στεγανοῦ γενηϑέντος αὐτῷ τῆς φλεβὸς τοῦ χιτῶ- 

νος. ἀλλὰ κἀνταῦϑα πάλιν ἑτέραν οἶμαί σε ϑαυμαστὴν 

460 ἐξευρήσειν πρόνοιαν τῆς | φύσεως, ἀναμνησϑέντα τῶν 10 

ἐν ἐκείνοις ἀποδεδειγμένων, ὡς τῶν τοῦ ξῴου μορίων 
ἔνια μὲν ὑπὸ παχυτέρου καί, ὡς ἂν εἴποι τις, lAvó- 
δους τρέφεσϑαι χρήξει τοῦ αἵματος, ἔνια δ᾽ ἔμπαλιν 
ὑπὸ λεπτοτέρου καὶ ἀτμωδεστέρου. καὶ μέν γε καὶ 

ὡς πάντα πάντων μετέχει τά τ᾽ ἄλλα μόρια καὶ ἀρ- 15 
τηρίαι καὶ φλέβες, αἱ μὲν ὀλίγου καὶ λεπτοῦ καὶ 
ἀτμώδους αἵματος, αἱ δ᾽ αὖἡ φλέβες ἐλαχίστου καὶ 

αὐταὶ πνεύματος ὁμιχλώδους τε καὶ παχέος. εἴπερ 
οὖν ταῦϑ᾽ οὕτως ἔχει, καϑάπερ ἔχει, καὶ δεῖται τρέφε- 
σϑαι τὸ σῶμα τοῦ πνεύμονος οὐκ ἱἰλυώδει τινὶ καὶ so 

παχείᾳ τροφῇ. καϑάπερ τὸ τοῦ ἥπατος, ἀλλὰ λεπτῇ 
καὶ κούφῃ καὶ ἀτμώδει. πάντα φαίνεται ϑαυμαστῶς 

παρεσκευασμένα τῷ τῶν ξῴων δημιουργῷ. τρέφεται 
μὲν γὰρ ἕκαστον ἐκ τῆς ὁμοίας ἑαυτῷ τροφῆς, ὡς καὶ 

τοῦτ᾽ ἀποδέδεικται" κοῦφον δ᾽ ἐστὶ καὶ μανὸν καὶ ss 
οἷον ἐξ ἀφροῦ τινος αἱματώδους πεπηγότος τὸ τοῦ 

θ--- κινδυνεύσει BL? κινδυνεύει cett. | 9 ἀλλὰ κἀνταῦϑα 
BL'U ἀλλ᾽ ἱκανὰ ταῦτα DL: | 10 εὑρήσειν Ὁ | 14 τε καὶ BL | 
7ὅ závyro» πάντα D | τά τ᾽ ἄλλα BU τἄλλα DL | 16 post φλέ- 

ffe add. καὶ D | 18 αὐταὶ U αὗται cett. | 20 τινὶ om. U || 28—24 
verba τρέφεται μὲν — σώματος ἰδέας exc. Qno. WX we 
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πνεύμονος σῶμα καὶ διὰ τοῦτο δεόμενον ἀτμώδους 

καὶ λεπτοῦ καὶ καϑαροῦ τοῦ αἵματος, οὐχ ὥσπερ τὸ 
ἧπαρ ἰλυώδους τε καὶ παχέος" ὅϑεν ἔμπαλιν αὐτῷ τὰ 

τῶν ἀγγείων ἔχει μάλιστα || μὲν τοῖς ««9" ἧπαρ, ἤδη 461 
5 δὲ x«l τοῖς ἄλλοις τοῦ ξῴου μορίοις. τοῖς μὲν γὰρ 
ἀραιός τε καὶ λεπτὸς ὁ χιτὼν ὑπάρχων τοῦ χορηγοῦν- 
τὸς ἀγγείου τὸ αἷμα πλεῖστον τοῦ παχέος ἑτοίμως τοῖς 
περιέχουσι διαδίδωσι' τῷ δὲ πνεύμονι παχὺς καὶ 

πυκνὸς γενόμενος οὐδὲν ὅτι μὴ τὸ λεπτότατον ἐπι- 
10 τρέπει διέρχεσθαι. καὶ τοῖς μὲν ἄλλοις αἴ ἀρτηρίαι 

παχεῖαι καὶ πυχναὶ γενηθϑεῖσαι παντάπασιν ὀλίγον 

ἀτμώδους αἵματος τοῖς παρακειμένοις μορίοις ἕλκειν 

ἐπιτρέπουσι. τῷ δὲ πνεύμονι μόνῳ πάμπολυ τὸ τοιοῦ- 
τὸν μεϑιᾶσιν, ὑπὸ μανότητός τε καὶ λεπτότητος ἀδυ- 

15 νατοῦσαι στέγειν. ὥστε πάντη τῷ πνεύμονι τὰ περὶ 

τὴν τροφὴν ὑπεναντίως ἔχει τοῖς ἄλλοις ἅπασι τοῦ 
ξῴου μορίοις, ὥσπερ καὶ τὰ τῆς τοῦ σώματος ἰδέας. 
οὔτε γὰρ οὕτω μανὸν καὶ κοῦφον καὶ πνευματῶδες 

εὕροις ἂν ἕτερόν τι μόριον ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐγγὺς οὔϑ᾽ οὔ- 

30 τῶς αἵματι καϑαρῷ καὶ λεπτῷ καὶ ἀτμώδει τρεφόμενον. 

ὅσον οὖν ἔλαττον αἴ φλέβες αὐτῷ μεταδιδόασι τροφῆς 
πυκναὶ καὶ παχεῖαι γενόμεναι. τοῦτο πᾶν ἀναπληροῦ- 

σιν αἱ ἀρτη ρίαι λεπτὸν καὶ χαϑαρὸν καὶ ἀτμῶδες 452 
αἶμα δαψιλῶς αὐτῷ διαπέμπουσαι. ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦϑ᾽ 

30 ἱκανὸν οὕτω ϑερμῷ καὶ πολυκινήτῳ σπλάγχνῳ. ταῦτ᾽ 
ἄρα μεγίστας ἐν αὐτῷ τὰς φλέβας ἡ φύσις ἐδημιούρ- 

γησεν, ἵν᾽, ὅσον ἀπολείπεται τοῦ τρέφειν αὐτάρχως 
διὰ τὴν τοῦ χιτῶνος πυχνότητα, τοῦτ᾽ ἐκ τοῦ μεγέ- 

6 τε om. U || 10 διεξέρχεσϑαι. DL ἢ 12 προκειμένους VN 
19 οὔϑ᾽ om. DL | 292—928 ἀναπληροῦσιν WV o mig. S V 
24 οὐδὲ codd. οὐδέπω ch | 31 ἀπολείπωνται VS 
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ϑους αὐτῶν ἀναπληρῶται. καὶ μέν γε καὶ ἄλλας τρεῖς 

ἐπικουρίας τῷ πνεύμονι πρὸς εὐπορίαν τροφῆς ἡ φύ- 
0t; ἐγίγνωσκεν ἐξ ἀνάγκης ἐσομένας. μίαν μὲν τὸ 

πλῆϑος τῆς ἐγχωρίου ϑερμότητος εἰς λεπτὰ καταϑραυ- 

ούσης καὶ διαχεούσης ἅπασαν τὴν τροφήν, ὡς ἀτμίξειν 5 

ἑτοιμότερον, ἑτέραν δὲ τὴν ἐν ταῖς εἰσπνοαῖς τοῦ πνεύ- 

uovog διάστασιν ἐξαρπάξουσάν τι βιαίως κἀκ τῶν 

πυκνοτάτων ὀργάνων, καὶ τρίτην, ἣ καὶ μεγίστη πασῶν, 

ἀπὸ καρδίας ἐπιπεμπομένου μόνῳ τῷ πνεύμονι τοῦ 
αἵματος ἀκριβῶς ἐν ἐκείνῃ κατειργασμένου τε καὶ λε- 10 
λεπτυσμένου. οὐ μὴν διὰ τοῦτό γε μόνον ἀπὸ καρ- 

δίας αὐτῷ τρέφεσϑαι βέλτιον ἦν, ἀλλ᾽ ὡς κατ᾽ ἀρχὰς 
ὑπεσχόμεϑα δείξειν. ὅτι τὰς ἐν αὐτῷ φλέβας ἀρτη-' 

468 ριώδεις ἐχρῆν γενέσϑαι τοῖς χιτῶσι καί τινων ὑμένων 

ἔχειν ἐπιφύσεις, ὧν οὐδέτερον ἐκ τῆς κοίλης φλεβὸς 

ἐνεχώρει γενέσϑαι. καὶ δὴ καὶ δέδεικται μὲν ἤδη τῶν 

προτεϑέντων τὸ πρῶτον. ἐπὶ δὲ τὸ δεύτερον ἱέναι 
καιρός, ὡς ἄμεινον ἦν ἐπὶ τῷ στόματι τῆς ἀρτηριώδους 

φλεβὸς ταύτης ὑμένας ἐπικεῖσϑαι τοιούτους τε καὶ 

τοσούτους, οἷοί τε καὶ ὅσοι νῦν εἶσιν. εἰ γὰρ καὶ 30 

ὅτι μάλιστα παχὺ καὶ σκληρὸν ἐδημιουργήϑη τὸ ἀγγεῖον. 

ὡς μήτε διαστέλλεσϑαι ῥᾳδίως μήτε συστέλλεσϑαι, ἀλλ᾽ 

οὐκ εἷς τοσοῦτόν γε δκληρόν ἐστιν, ὡς μηδ᾽ ὅλως νι- 

κᾶσϑαι πρὸς οὕτως ἰσχυροῦ καὶ μεγάλου καὶ σφοδρῶς 

ἐνεργοῦντος ὀργάνου, τοῦ ϑώρακος, καὶ μάλισϑ'᾽᾽ ὅταν 536 
*)t ἀϑοόως ἐκπνέωμεν ἢ μέγα φωνῶμεν ij πῶς ἄλλως ἔσω 

p» 5 

1 ἀναπληροῦται BU | 3 ἐξ ἀνάγκης ἐγίγν. Ὁ | post μὲν 
add. αὐτὸ U?* | 4—8 καταχεούσης καὶ διαϑραυούσης L | 8 πασῶν 

ueyíarg ἐστὴν Ὁ καὶ τρίτην ἤδη καὶ μεγίστην L x. to. ἤδη ἐστὶ 
x. μεγέστῃγ» B || 18 δεῖξαι DL | 16 γενέσϑαι BU'U γεννηθῆναι 
DL!| 20 τε περ BDL | 26 &9960v V 



ΠΕΡῚ XPEIAE MOPI9N VI, 10. 381 

προσάγωμεν ἐκ παντὸς μέρους αὐτόν, ἅπαντας ἰσχυρῶς 

ἐντείνοντες τοὺς μῦς. οὐδὲ γὰρ οὐδὲ καϑ᾽ ἕνα τῶν 
τοιούτων καιρῶν ἐγχωρεῖ παντάπασιν ἄϑλιπτα καὶ 

ἀσύμπτωτα διαφυλάττεσϑαι τὰ τῆς φλεβὸς ταύτης ἀπο- 
Ὁ βλαστήματα. καὶ μὴν εἰ ϑλίβοιτο καὶ συστέλλοιτο, 
παλινδρομήσει ῥᾳδίως ἐξ ἁπάντων αὐτῶν ἐπὶ τὸ πρῶ- 

τὸν στόμα τὸ αἶμα καὶ μετα ληφϑήσεται πάλιν εἰς 4δ4 
τοὐπίσω. κἀν τούτῳ τριττὸν ἤδη τὸ ἄτοπον, αὐτὸ [τε] 
τὸ αἶμα μάτην κινεῖσϑαι δίαυλόν τινα τοῦτον ἀκατάπαυ- 

10 στον, ἐν μὲν ταῖς διαστολαῖς τοῦ πνεύμονος ἐπιρρέον 

τὲ καὶ πληροῦν ἁπάσας τὰς κατ᾽ αὐτὸν φλέβας, ἐν δὲ 
ταῖς συστολαῖς οἷον ἄμπωτίν τινα κινούμενον εὐρίπου 
δίκην, ἀεὶ τῇδε κἀκεῖσε μεταβαλλόμενον οὐδαμῶς αἵματι. 

πρέπουσαν φοράν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἴσως σμικρόν" τὸ 

15 δὲ καὶ τῆς ἀναπνοῆς αὐτῆς παραβλάπτειν τὴν χρείαν 

οὐχέτι σμικρόν. εἰ γὰρ δὴ πλεῖστον ἀέρα διὰ μιᾶς 
ἐνεργείας ἕλκεσϑαι μὲν εἰσπνεόντων, ἐχπέμπεσϑαι δ᾽ ἐκ- 

πνεόντων ἦν ἄμεινον, οὐ μὴν ἐνδέχεται γίγνεσθαι τοῦτο, 

μὴ διαστελλομένων τε καὶ συστελλομένων ἐπὶ πλεῖστον 

30 τῶν ἀρτηριῶν, εἰς ὅσον δ᾽ ἂν αἵ φλέβες ὁμοίως αὐταῖς 
ἐνεργῶσιν, εἰς τοσοῦτον παραβλάψουσί τε καὶ καϑαι- 

ρήσουσι τῆς ἐκείνων κινήσεως τὸ μέγεϑος, εὔδηλον 

ἤδη, πηλίκον τι βλάψει τὴν ὅλην ἀναπνοήν, εἰ δια- 
στέλλοιτο καὶ συστέλλοιτο τὰ τῆς τροφῆς ὄργανα. χρὴ 

35 γὰρ ἡσυχάξειν ἀκριβῶς αὐτά, καϑάπερ οὐδ᾽ ὅλως ὄντα, 

μηδεμίαν ἀποτεμνόμενα χώραν τοῦ | ϑώρακος, ἐν ἧ 4δ5 

à ἐντείνοντες DLU ἐκε. D | 8 ἐνεχώρει U | 4 φυλάτεισθαι 
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διαστέλλεται καὶ συστέλλεται τὰ τοῦ πνεύματος ὄργανα. 

πᾶσαν γὰρ αὐτὴν ἐκείνοις σχολάζειν προσήκει μόνοις, 

ἵν᾽ ἐν μὲν ταῖς εἰσπνοαῖς ἐπὶ πλεῖστον διαστελλόμενα 
πλεῖστον ξλκῃ τὸν ἔξωϑεν ἀέρα, κατὰ δ᾽ αὖ τὰς ἐκπνοὰς 
ἐπὶ πλεῖστον συστελλόμενα πλεῖστον προϊῆται. καὶ μὲν 5 
δὴ καὶ τρίτον ἄτοπον οὐ σμιχρὸν ἠκολούϑησεν ἄν, 

ὀπίσω χωροῦντος ἐν ταῖς ἐχπνοαῖς τοῦ αἵματος. εἰ μὴ 
τῶν ὑμένων ὁ δημιουργὸς ἡμῶν ἐτεχνήσατο τὴν ἐπί- 

φυσιν. ἥν, οἵα μέν τίς ἐστι καὶ ὕπως ἀπείργει τὸ 

αἷμα τῆς elg τοὐπίσω φορᾶς. ὀλίγον ὕστερον ἀκούσῃ 10 
σαφῶς" ἥτις δ᾽ ἂν ἦν ἡ βλάβη τῷ too, μὴ γενομένων 
αὐτῶν, ἤδη μοι λέγοντι πρόσεχε τὸν νοῦν. ὑπόϑεσιν 

κἀνταῦϑα ποιησαμένῳ τῷ λόγῳ τὰ δι’ ἑτέρων ἀποδε- 
᾿δειγμένα. συνανεστόμωνται μὲν αἱ ἀρτηρίαι ταῖς φλεψὶ 

x«9' ὅλον τὸ σῶμα καὶ μεταλαμβάνουσιν ἐξ ἀλλήλων 15 
αἷμα καὶ πνεῦμα διά τινων ἀοράτων τε καὶ στενῶν 

ἀκριβῶς δδῶν. εἰ δ᾽ ἦν τὸ στόμα τὸ μέγα τῆς ἀρτη- 
ριώδους φλεβὸς ἀναπεπταμένον ὡσαύτως ἀεί, μηδὲν 

456 víje | φύσεως ἐξευρούσης μηχάνημα κλείειν αὐτὸ καὶ 

αὖϑις ἀνοιγνύναι δυνάμενον ἐν τοῖς προσήκουσι και- so 

goic, οὐκ ἄν ποτε διὰ τῶν ἀοράτων καὶ σμικρῶν στο- 

μάτων εἰς τὰς ἀρτηρίας μετελήφϑη τὸ αἷμα συστελ- 

λομένου τοῦ ϑώρακος. οὐ γὰρ δὴ ὁμοίως ys πᾶν ἐκ 

παντὸς οὔϑ᾽ ἔλκεσϑαι πέφυκεν οὔτ᾽ ἐχπέμπεσθϑαι. ἀλλ᾽ 

ὥσπερ τὸ κοῦφον τοῦ βαρυτέρου ῥᾷον ἕλκεται μὲν ss 

ὑπὸ τῶν διαστελλομένων ὀργάνων, ἐκϑλίβεται δ᾽ ὑπὸ 

τῶν συστελλομένων, οὕτω καὶ τὸ Óv εὐρείας ὁδοῦ τοῦ 
διὰ στενῆς ἑτοιμότερον ξλκεταί τε καὶ αὖϑις ἐχπέμπε- 

, 2 ὄπασαν U | μόνοις om. BU | 8 post ἡμῶν add. ϑεὸς Ὁ 
in marg.| 9 ἀπεέργηται U | 11 τῶν ζώων V 19 τῷ Moe πους 
σαμένῳ DL | 22 μετελείφϑη Ὁ μετηλήφϑη Ὁ 
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ται. συστελλομένου δὴ τοῦ ϑώρακος ὠϑούμεναί τε 

καὶ εἴσω πιλούμεναι πανταχόϑεν ἰσχυρῶς αἱ ἐν τῷ 
πνεύμονι φλεβώδεις ἀρτηρίαι ἐκϑλίβουσι μὲν αὐτίκα 
δὴ μάλα τὸ ἐν αὑταῖς πνεῦμα, μεταλαμβάνουσι δέ τι 

5 διὰ τῶν λεπτῶν ἐκείνων στομάτων τοῦ αἵματος, ὅπερ 
οὐκ ἂν μετελήφϑη ποτέ, παλινδρομεῖν εἴπερ οἷόν v^ 
ἦν εἰς τοὐπίσω διὰ τοῦ μεγίστου στόματος, ἡλίκον 

τῆς φλεβὸς ταύτης ἐστὶ τὸ πρὸς τῇ καρδίᾳ. νυνὶ δ᾽ 
ἐν τῷ ϑλίβεσϑαι μὲν πανταχόϑεν, ἀποκλείεσϑαι δὲ 

1» τῆς διὰ τοῦ μεγάλου στόματος ἐπανόδου στάξει | τι 451 

διὰ τῶν λεπτῶν ἐκείνων στομάτων εἰς τὰς ἀρτηρίας. 

πηλίκον δὲ τοῦτ᾽ ἔστιν ἀγαϑὸν τῷ πνεύμονι. τάχα μὲν 
ἤδη φαίνεται τῷ γε μεμνημένῳ τῶν ὑπὲρ τῆς ϑρέψεως 

αὐτοῦ λόγων" εἰ δὲ μή, ἀλλ᾽ ἐγὼ καὶ τοῦτο δίειμι, 

15 συμπερανάμενος ἅπαντα πρότερον τὸν νῦν ἡμῖν ἐνε- 
στῶτα λόγον. 

Cap. ΧΙ. ᾿Επειδὴ γὰρ ἡ χρεία τῶν ὑμένων τούτων 

ἐδείχϑη μεγίστη καὶ ταύτης ἔτι μᾶλλον ἡ τῆς αὐτὸν 
τὸν πνεύμονα τρεφούσης φλεβός. ἱκανῶς παχείας τε 

30 καὶ σκληρᾶς γενομένης, ἑξῆς ἂν εἴη δεικτέον, ὡς οὐχ 

οἷόν τ᾽ ἦν ἐχφῦναι τῆς κοίλης φλεβὺς οὔτ᾽ ἀγγεῖον 
ἀρτηριῶδες οὔϑ᾽ ὑμένας τοιούτους. ὅτι μὲν οὖν ἀρ- 
τηριῶδες ἀγγεῖον ἐκ φλεβώδους οὐχ οἷόν τ᾽ ἣν ἐκφῦ- 
vei, παντὶ τοῦτο πρόδηλον. εἷς μὲν γὰρ χιτὼν καὶ 

35 λεπτὸς ὁ τῆς φλεβός, οὔτε δ᾽ εἷς οὔτε λεπτὸς οὕτως 
ὃ τῆς ἀρτηρίας, ἀλλ᾽ ἐστὸν αὐτῆς δύο χιτῶνες" παχὺς 

1 δὴ BLU δὲ Ὁ |? εἴσω D ἴσω BU | 4 αὐταῖς scripsi: 
αὐτοῖς U αὐταῖς cet. | 6 μετειλήφϑη BD || 9 ἀποκλείεσϑαι U 
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uova, ϑλίβεσϑαι μέν τι καὶ συστέλλεσθαι τὰς φλέβας 
ἀναγκαῖον. οὐ μὴν ἐκκενοῦσθϑαί γ᾽ αὖϑις εἰς τοὐπίσω 
διὰ τοῦ στόματος ὑπὸ τῶν ὑμένων κλείεσϑαι φϑάνον- 

τος. ὅσον γὰρ ἂν ἐπωθϑῇ σφοδρότερον ὃ ϑώραξ ἐχ- 
s ϑλίβων τὸ αἷμα, τοσούτῳ μᾶλλον ἀκριβῶς ἀποκλείουσι 
τὸ στόμιον οἱ ὑμένες. ἔσωϑεν γὰρ ἔξω πεφυκότες ἐν 
κύκλω τὲ περιειληφότες ἅπαν τὸ στόμα καὶ σχῆμά τε 
καὶ μέγεθος ἕκαστος ἀκριβὲς οὕτως ἔχων. ὡς. εἰ τα- 
ϑεῖέν vs καὶ σταῖεν ὀρϑοὶ σύμπαντες, εἷς γίγνεσθαι 

10 μέγας ἅπαν ἐπιφράττων τὸ στύμα, πρὸς μὲν τῶν ἔσω- 

ϑὲν ἔξω φερομένων ἀνατρεπόμενοι καὶ καταπίπτοντες 
sig τοὐχτὸς ἐπ’ αὐτὸν τῆς φλεβὺς τὸν χιτῶνα διεξέρ- 

χεσϑαι ῥᾳδίως αὐτοῖς ἐπιτρέπουσιν, ἀνοιγνυμένου τὲ 

καὶ διοιγνυμένου τοῦ στόματος ἐπὶ πλεῖστον" εἰ δ᾽ 
is ἔξωϑεν «εἴσω τι φέροιτο, τοῦτ᾽ αὐτὸ συνάγει τοὺς 

ὑμένας ἐς ταὐτόν, ὡς ἐπιβαίνειν ἀλλή! λοις, καί τιν᾽ 460 
οἷον πύλην ἀκριβῶς κεκλειμένην ἐξ αὐτῶν συνίστησι. 

προσπεφύχασι μὲν οὖν ἐφ᾽ ἅπασι τοῖς στόμασι τῶν 
ἐκ τῆς καρδίας ὁρμωμένων ἀγγείων ὑμένες ἐπιβαίνον- 

30 τὲς ἀλλήλοις, οὕτως ἀχριβῶς ἔχοντες, εἰ ταϑεῖεν ἅμα 

καὶ ὀρϑοὶ σταῖεν, ὡς ἅπαν ἀποφράττειν τὸ στόμα. 
χρεία δ᾽ αὐτῶν ἐστιν ἁπάντων μὲν κοινή, κωλῦσαι 
παλινδρομεῖν εἷς τοὐπίσω τὰς ὕλας" ἰδία δ᾽ ἑκατέρων, 

τῶν μὲν ἐξαγόντων αὐτὰς ἐκ τῆς καρδίας, ὥστε μηκέτ᾽ 

4 ἂν add. U* om. L | ἔσω ἐπωθῇ B ἀπωϑεῖ 1,1 ἐπωϑεὲῖ L* | 
4—85 ἐνθλίβων LU 1 6 στόμιον BL στόμα DU | 7 ve om. D 
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φαινομένων U | re καὶ DL | 14 διοιγομένου Ὁ διανοιγομένου B | 
16 ἐρ U εἰς cett. | 17 κεκλιμένην U κεκλεισμένην cett. | 18 πε- 
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εἷς ἐκείνην ἐπανέρχεσθαι, τῶν δ᾽ εἰσαγόντων. ὡς μη- 

κέτ᾽ ἀντεχρεῖν ἐξ αὐτῆς. οὐ γὰρ δὴ μάταιόν γε κά- 
ματον ἡ φύσις ἐβούλετο κάμνειν αὐτήν, éxzéuzxovoav 

μὲν ἐνίοτ᾽ sig ἐκεῖνο τὸ μόριον, ὅϑεν ξλκειν ἦν ἄμει- 

vov, ἕλκουσαν δ᾽ ἐξ ἐκείνου πολλάκις, οἷ πέμπειν s 

ἐχρῆν.. ἀλλ᾽ ἔστι τέτταρα τὰ πάντα στόματα, δύο καϑ᾽ 
ἑκατέραν κοιλίαν, εἰσάγον μὲν τὸ ἕτερον, ἐξάγον δὲ 
τὸ λοιπόν, ὑπὲρ ὧν ὀλίγον ὕστερον εἰρήσεται τά τ᾽ 
ἄλλα σύμπαντα τὰ κατ᾽ αὐτὰ διηγουμένοις ἡμῖν, ὡς 

ἔχει, καὶ τοὺς ἐπιπεφυκότας ὑμένας, ὁπόσοι τε τὸν 10 

461 ἀριϑμόν εἰσι καὶ ὁποῖοι τὴν | ἰδέαν. καὶ ὡς οὔτε 

πλείους οὔτ᾽ ἐλάττους αὐτούς, ἀλλ᾽ οὐδὲ μείζους ἢ 

μείους ἢ παχυτέρους ἢ λεπτοτέρους ἢ ἰσχυροτέρους ἢ 
ἀσϑενεστέρους ἄμεινον ἦν γεγονέναι. τὸ δέ γε νῦν 
εἷναι τοσοῦτον ἤδη λέλεκται, διότι καὶ τὴν χρείαν 
ἀναγκαίαν οἵ ὑμένες οἵδε κέχτηνται. καὶ τὴν γένεσιν 

οὐχ ἐκ τῆς κοίλης φλεβὸς ἐνεδέχετο σχεῖν αὐτούς. 

ἀλλ᾽, ὡς νῦν ἔχουσιν, ἐξ αὐτῆς τῆς καρδίας. καὶ μὴν 

εἰ πάντα συνϑείης ἅμα τοῦ λόγου τὰ κεφάλαια, τά 

τε νῦν εἰρημένα τά τε πρὸ τούτων ἔτι γεγραμμένα, so 

τὸ ἐξ ἀρχῆς προκείμενον ἀποδεδεῖχϑαί σοι δόξει. οὔτε 
γὰρ ὃ πνεύμων ὑπ᾽ ἄλλης φλεβὸς ἄμεινον ἂν ἐτρέ- 

φετο, οὔτ᾽ ἐκ τῆς κοίλης ἀποβλάστημα τοιοῦτον οὔτε 

χιτώνων οὔϑ᾽ ὑμένων οἷόν v' ἦν γενέσϑαι. ἐξ ὧν 
ἁπάντων εὔδηλον, ὡς πολὺ βέλτιόν ἐστιν ἀπὸ καρδίας ss 
τρέφεσϑαι τὸν πνεύμονα. καὶ μὴν εἴπερ ἐμφύοιτο 
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μὲν ἕτερον εἷς τὴν καρδίαν ἀγγεῖον ἁπλοῦν τῷ χιτῶνι, 
διπλοῦν δ᾽ ἐξ αὐτῆς ἕτερον ἐχφύοιτο, κοινὴν χώραν 
αὐτοῖς ἀναγκαῖον οἷον δεξαμενήν τινα γίγνεσθαι, πρὸς 

ἣν ἀμφοῖν περαινόντων ἕλκεται | μὲν ἐκ ϑατέρου τὸ 462 
ὁ αἷμα, πέμπεται δὲ τῷ λοιπῷ. καὶ τοῦτ᾽ ἔστιν ἡ δεξιὰ 
κοιλία τῆς καρδίας, τοῦ πνεύμονος ἕνεκεν, ὡς ὁ λόγος 
ἐπέδειξε, γεγονυῖα. καὶ διὰ τοῦϑ᾽ ὅσοις οὐκ ἔστι πνεύ- 
μῶν ξῴοις, οὐδ᾽ ἡ καρδία τούτοις ἔχει διττὰς κοιλίας, 

ἀλλ᾽ ἡ τῶν ἀρτηριῶν ἁπασῶν τῆς κινήσεως ἐξηγου- 
10 μένη μόνη τούτοις τοῖς ξῴοις ἐστίν. αἱ γὰρ δὴ 

φλέβες ἐξ ἥπατος ἄρχονται, καϑάπερ καὶ τοῦτο διὰ 

πλειόνων ἐν τοῖς Περὶ τῶν ἹἹπποχράτους καὶ Πλάτωνος 

δογμάτων ἀποδέδεικται, καὶ πάντ᾽ ἀλλήλοις ὁμολογεῖ 
καὶ μαρτυρεῖ τἀληϑῆ. καὶ ἡμῖν ἤδη τὸ προσῆκον ἔχει 

16 τέλος ὁ λόγος ὃ περὶ τῆς δεξιᾶς κοιλίας τῆς καρδίας, 

ἀεὶ τῷ πνεύμονι συναπολλυμένης τε καὶ συγγεννωμένης 

ἐν ἅπασι τῶν ἕῴων τοῖς γένεσιν. 

Cap. XI. Εἰ γάρ τις ἐθέλοι τὴν αἰτίαν ἐκμαϑεῖν 
τῆς ἀγνοίας τῶν οὐκ ὀρϑῶς ἀποφηναμένων ἰατρῶν 

30 χαὶ φιλοσύφων ὑπὲρ τοῦ πλήϑους τῶν ἐν τῇ καρδίᾳ 
κοιλιῶν, ἑτέρωϑι δέδεικται τὰ τοιαῦτα σύμπαντα περὶ 

πάσης τῆς ἐν | ταῖς ἀνατομαῖς διαφωνίας. καὶ ὥσπερ 468 

αἱ περὶ τῶν ἐνεργειῶν ἀποδείξεις τοῦ νῦν ἐνεστῶτος 

ἡμῖν προηγοῦνται λόγου. κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον αὐ- 

36 τῶν ἐκείνων αἵ τε περὶ τῆς ἐν ταῖς ἀνατομαῖς διαφω- 
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γελοῖος γὰρ ἂν εἴη, εἴ τις ἀντὶ τοῦ φάναι τόδε τι τὸ 
σκεῦος ἢ ἀνδράποδον ὠνησόμενος ἥκειν ἢ φίλῳ τῷδε 
συντυχεῖν ἢ ἀποδόσϑαι τόδε τι, ταυτὶ μὲν παραλίποι, 

διότι δ᾽ εἶεν αὐτῷ δύο πόδες οἷοι κινεῖσθαί τε ῥαδίως 

5 κατά τε τῆς γῆς ἀσφαλῶς στηρίξεσϑαι, [τούτοις ἐναλλὰξ 

ἑκατέρῳ τῶν εἰρημένων ποδῶν] διὰ τοῦτ᾽ εἰς τὴν ἀγο- 

ρὰν ἀφῖχθαι λέγοι. εἴρηκε μὲν γάρ τινα καὶ οὗτος 
ἴσως αἰτίαν, ἀλλ᾽ οὐ τὴν ὄντως | αἰτίαν οὐδὲ τὴν 466 

πρώτην, ἀλλ᾽ ὀργανικήν τέ τινα καὶ ὧν οὐχ ἄνευ, 
10 μᾶλλον οὐκ αἰτίαν. οὕτω μὲν ὀρϑῶς ἐγίγνωσκε περὶ 

φύσεως αἰτίας ὁ Πλάτων. ἡμεῖς Ó', ὅπως μὴ δόξωμεν 
ὑπὲρ ὀνομάτων τερϑρεύεσθαι, συγχωρήσαντες γένη 
πλείω τῶν αἰτιῶν ὑπάρχειν, πρῶτον μὲν καὶ μάλιστα, 

δ ὃ γίγνεταί τι, δεύτερον δ᾽, ὑφ᾽ οὗ γίγνεται, καὶ 
15 τρίτον, ἐξ ob, καὶ τέταρτον, δι᾽ ob, καὶ πέμπτον, εἰ 

βούλει, τὸ καϑ᾽ ὅ, πρὸς ἕκαστον γένος ἀξιώσομεν αὐ- 
τοὺς ἀποχρίνασϑαι περὶ πάντων τοῦ ξῴου τῶν uoglov, 

εἴπερ ὄντως εἰσὶ φυσικοί. ἡμεῖς μὲν γὰρ ἐρωτηϑέν- 
τες, διὰ τί τοῦ πνεύμονος ἐνήλλαχται τῶν ἀγγείων ἡ 

30 φύσις, ἀρτηριώδους μὲν τῆς φλεβὺς ἀποτελεσϑείσης, 
φλεβώδους δὲ τῆς ἀρτηρίας, ἀποχρινούμεϑα τὴν ὄντως 
τε καὶ πρώτην αἰτίαν, ὅτι βέλτιον ἦν ἐν τούτῳ μόνῳ 

τῷ σπλάγχνῳ στεγανὴν μὲν τὴν φλέβα, μανὴν δ᾽ εἷναι 
τὴν ἀρτηρίαν. ᾿Ερασίστρατος δ᾽ οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽ ὅτι, 

3 φησίν, ἡ μὲν φλὲψ ἐκπέφυκεν, ὅϑενπερ αἱ εἷς ὅλον 

1 εἴη εἰ om. U ἂν εἴῃ om. BDL | 8 ταυτὶ B ταῦτ᾽ εἰ U 
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τὸ σῶμα διανεμόμεναι τὴν ἀρχὴν ἔχουσιν ἀρτηρίαι, | 
466 συντέτρηται δ᾽ εἰς τὴν τοῦ αἵματος κοιλίαν, ἡ δ᾽ ἀρ- 

τηρία πάλιν ὅϑεν ol φλέβες ἄρχονται πεφυκυῖα πρὸς 

τὴν πνευματικὴν τῆς καρδίας συντέτρηται κοιλίαν. 

Cap. XIII. ᾿“σκληπιάδης δ᾽ ἀμφοτέρας ὑπερβὰς τὰς 
αἰτίας, τήν v' ἐκ προνοίας τοῦ δημιουργοῦ, τὴν πρώ- 

την ῥηϑεῖσαν, καὶ τὴν olov ὑλικήν, τὴν δευτέραν, ἐπὶ 

τὸ πάντων ἀτιμότατον εἶδος αἰτίας ἀφικόμενος, ὃ μηδ᾽ 

ἁπλῶς αἰτίαν εἴποι τις ἂν οἶμαι διαλεκτικὸς ἀνήρ, ἀλλ᾽ 
ἤτοι κατὰ συμβεβηκὸς ἢ ἐξ ἀκολουϑίας αἰτίαν, ὅλον 

τοῦτο καϑάπερ ἀδόκιμον δραχμήν, οἴεται πιϑανὸς εἶναι 

καὶ σοφός, οὐκ ἐννοήσας οἶμαι τὸν τῆς ᾿ἀδραστείας 

ϑεσμόν, ὡς οὐδεὶς οὕτω λόγος ἕτερος ἐξελέγχει τῶν 

δογμάτων αὐτοῦ τὴν ἀτοπίαν, ὡς αὐτὸς οὗτος ὁ σοφῶς 

ὑπ᾽ αὐτοῦ δοκῶν ἐξευρῆσϑαι. διότι ydo, φησίν, ἐν 

τῷ πνεύμονι μόνῳ τῶν ἁπάντων ὀργάνων αἱ μὲν ἀρ- 

τηρίαι διπλῆν κινοῦνται κίνησιν, ἥν τ᾽ οἴκοϑεν ἔχου- 

σιν ἐκ τῆς σφετέρας αὐτῶν οὐσίας, σφύξουσαι δηλο- 
467 νότι; καὶ ἣν ἐκ τοῦ τῆς ἀναπνοῆς ἔργου, || σειομένον 

διὰ παντὸς τοῦ πνεύμονος, ἐπικτῶνται, διὰ τοῦϑ᾽ ὑπερ- 
πονοῦσαι καταλεπτύνονται, τῶν ἐν τοῖς ἄλλοις μορίοις 

ἀρτηριῶν αὐτάρχως κινουμένων τὴν οἷκείαν κίνησιν 

οὖσαν μίαν καὶ διὰ τοῦτ᾽ εὐτραφῶν τε καὶ ἰσχυρῶν 
γιγνομένων. αἱ δ᾽ αὖ φλέβες. φησίν. αἱ μὲν καϑ' 
ὅλον τὸ ξῷον ἀκίνητοι μένουσαι δίκην ἀνδραπόδου 

τινὸς ἀργοῦ καὶ ἀγυμνάστου. δικαίως ἀτροφοῦσιν᾽ αἱ 

1 ἔχουσαι U || 2 κοιλίαν om. ὕΪ add. U? in marg. | 8 τῆς 
αἰτίας D || 12 ᾿Αδραστείας DU |, 18 οὐδεὶς ἕτερος οὕτω Β 14 
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δὲ κατὰ τὸν πνεύμονα τὴν τοῦ σπλάγχνου κίνησιν 
ἐπικτησάμεναι παχύνονται παραπλησίως τοῖς τὰ μέτρια 
γυμναξομένοις. ἀλλ᾽, ὦ σοφώτατε πάντων ἀνδρῶν 

᾿Ασκληπιάδη, τὰ μὲν ἄλλα σου τῶν λόγων ἁμαρτήματα 

s μαχροτέρας ἔργον ἐξελέγξαι σχολῆς" ἃ δ᾽ ἂν οὐδὲ παῖς 

ἀγνοήσειε, μήτι γε οὕτως ἀλαξὼν ἀνήρ, ἐστὶ διττά, 

γένεσις δ᾽ αὐτῶν ἑκατέρῳ τῷ μὲν ἐκ ῥᾳθυμίας τῆς 
περὶ τὰς ἀνατομάς, τῷ δ᾽ ἐξ ἀγνοίας λογικῆς ϑεωρίας. 

ἀνατομῆς μὲν γὰρ ἔμπειρος εἴπερ ἦσϑα, τάχ᾽ àv ἐγί- 
10 yrQOxtg, ὡς οὐ πάχει μόνον, ἀλλὰ καὶ | πλήϑει καὶ 408 

ποιότητι χιτώνων ἀρτηρία φλεβὸς διαφέρει. ὁ γὰρ 
ἔσωϑεν χιτὼν ὁ παχὺς καὶ σκληρός. ὃ τὰς ἐγκαρσίας, 
ἔχων lvag, οὐδ᾽ ὅλως ἐστὶ ταῖς φλεψί. σὺ δ᾽ cir 

ἐστὸν εἴτ᾽ οὐκ ἔστι, μὴ πολυπραγμονήσας, ὑπὲρ ὧν 
15 οὐδὲν οἶσθα σαφές, ἀποφαίνεσθαι τολμᾷς ὡς εἰδώς, ὁ 

τὰς Ἡροφίλου διαπτύων ἀνατομάς, ὃ κατεγνωχὼς 

᾿Ερασιστράτου xol μικρὸν φροντίζων ἹἹπποκράτους. 
ἂρ᾽ ἀγνοεῖς ὄντως οὐκ ἐχούσας τὸν ἔσωϑεν χιτῶνα 
τὸν σκληρὸν τὰς φλέβας τοῦ πνεύμονος: ἢ τοῦτο μὲν 

30 γιγνώσκεις, οἴει δ᾽. ὅταν ἰσχνὸν γίγνηταί τι μόριον, 
οὐ τὸ πάχος ἀὐτοῦ τῶν χιτώνων, ἀλλὰ τὸ πλῆϑος 

διαφϑείρεσθϑαι; καὶ τῆς γαστρὺς ἄρα τοῖς μὲν ἐσχάτως 
ἰσχνοῖς εἷς ἔσται χιτών, τοῖς δ᾽ εὐέχταις τέτταρες. 
οὕτω δὲ καὶ τῶν ὀφϑαλμῶν τρεῖς μέν, εἰ τύχοι, τοῖς 

36 ὑπὺ φϑόης ἐχομένοις. ἐσχάτως γὰρ τούτοις συντετή- 
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ἄλλων εἰπεῖν τοῦ ξώου μορίων. ἡμεῖς μὲν γὰρ ἁπάν- 
τῶν οὐχ ἕν αἰτίας γένος, ἀλλὰ σύμπαντα λέγομεν, ἕν 
μὲν τὸ πρῶτόν τε χαὶ κυριώτατον, ὅτι βέλτιον οὕτως, 

ἐφεξῆς δ᾽ αὐτῷ τὰ ἀπὸ τῶν ὀργάνων καὶ τῆς ὕλης, 
s οἷς χρώμενος ὁ δημιουργὸς εἰς τὸ βέλτιον εἶδος fua- 
στον τῶν γιγνομένων ἄγει. τὰς μὲν ἀρτηρίας τοῦ 

πνεύμονος μανάς, τὰς δὲ φλέβας ἐργασάμενος στεγανὰς 

δι᾿ ἣν εἴπαμεν αἰτίαν" ἐπεὶ δ᾽ οὕτως ἦν ἐργάσασϑαι 
βέλτιον, ἐκ μὲν τῶν ἀρτηριωδῶν μορίων τῆς καρδίας 

τὸ ἐκφύσας τὰς φλέβας. ἐκ δὲ τῶν φλεβωδῶν τὰς ἀρτη- 
φίας" ἐπεὶ δ᾽ ὕλην ἑκατέραις χορηγεῖν ἔδει τὴν πρέ- 
πουσαν, εἰς μὲν τὴν τοῦ πνεύματος κοιλέαν τὰς ἀρτη- 

ρίας, εἰς δὲ τὴν ἑτέραν τὰς φλέβας ἀναστομώσας" ἐπεὶ 
δ᾽ ἦν ἄμεινον τὸ δυσπαϑέστε ρον αὐταῖς σχῆμα περι- 4τι 

16 ϑεῖναι, στρογγύλας ἐργασάμενος" ἐπεὶ δ᾽ ἐξ ὕλης τε 
x«l δι’ ὀργάνων ἐχρῆν αὐτὰς δημιουργῆσαι, τὸ μὲν 
ὑγρὸν ἀναμίξας τῷ ξηρῷ καί τινα χυμὸν ἐξ ἀμφοῖν 
οἷον κηρὸν εὐτύπωτον ἐργασάμενος ὕλην ταύτην τοῖς 
ἐσομένοις ὑπεβάλετο" τὸ δὲ ϑερμὸν τῷ ψυχρῷ κεράσας, 

30 ὄργανα ταῦτα δραστικὰ περὶ τὴν ὕλην παρεσκευάσατο, 
κἀκ τούτων ἤδη, τὸ μέν τι ξηραίνων τῆς ὕλης τῷ 
ϑερμῷ, τὸ δέ τι πηγνὺς τῷ ψυχρῷ, τὸ δέ τι γεννήσας 
εὔκρατον πνεῦμα τῇ τούτων μέξει κἄπειϑ᾽ οὕτω δια- 
φυσήσας τὲ καὶ διαστήσας τὴν ὕλην, ἀγγεῖον κοῖλον 
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πρόμηκες ἐδημιουργήσατο, πλέον μὲν τῆς ὕλης ἐπάρ- 
δῶν, à βέλτιον ἦν γενέσϑαι παχυτέρῳ, μεῖον δ᾽, ᾧ 

λεπτοτέρῳ. ἔχεις ἁπάσας ἤδη τῷ λόγῳ τὰς αἰτίας, 
τὴν ἐκ τοῦ τέλους, τὴν ἐκ τοῦ δημιουργοῦ, τὴν ἐκ 

τῶν ὀργάνων. τὴν ἐκ τῆς ὕλης, τὴν κατὰ τὸ εἶδος. s 

σὺ δ᾽ εἰ καὶ τὰς κυριωτάτας ἐθέλεις παραλείπειν, τήν 

472 τε δι᾽ ὃ γίγνεταί τι καὶ τὴν ὑφ᾽ οὗ, | τὰς ἄλλας γοῦν 

εἶπὲ καϑ' ἕκαστον τῶν μορίων. ἀλλ᾽ οὐ πράττεις οὔ- 
TOg. οὐ γάρ οἶμαι δυνατὸν εὐπορεῖν πιϑανῶν λογι- 

σμῶν ἐν τοῖς κατὰ μέρος ἅπασιν ἐπὶ μοχϑηραῖς ὑπο- τὸ 

ϑέσεσιν. αὐτὸ δὴ τοῦτ᾽ ἦν, ὃ πρόσϑεν ἠνιττόμην 
ἀμαϑίᾳ γίγνεσϑαι τῆς λογικῆς θεωρίας. ἄμεινον γὰρ 

ἦν ἐφ’ ἅπασι παραλείπειν τῆς γενέσεως ἑκάστου τὴν 

αἰτίαν, ἵν’ ὑπονοήσῃ τις αὐτοὺς ἑκόντας σιωπᾶν. εἰς 

τοσοῦτον δ᾽ ἀναισθησίας ἥκουσιν, ὡς μὴ γιγνώδχειν, 15 

ὅτι τὴν ἐν τοῖς ἄλλοις σιωπὴν ὕποπτον ἐργάξονται 

τῇ δι᾽ ἑνὸς ἢ δυοῖν ἐξηγήσει., περὶ μὲν ἀρτηριῶν καὶ 
φλεβῶν τῶν κατὰ τὸν πνεύμονα λέγειν ἐπιχειροῦντες 

οὐ τὸ ϑεῖον εἶδος τῆς αἰτίας, ὡς ὃ Πλάτων ὠνόμαζξεν, 
ἀλλὰ τὸ ἀναγκαῖον, ἅπαντα τἄλλα παραλιπόντες. οὔτε so 

γὰρ ὡς ἦν ἀναγκαῖον ἐνταῦϑα τετάχϑαι τὴν καρδίαν, 
οὔϑ᾽ ὡς τοῖς μὲν δύο σχεῖν κοιλίας, τοῖς δὲ μίαν, 

οὔϑ᾽ ὅσοις πνεύμων οὐκ ἔστιν, ἀπόλλυσϑαι τὴν Óc- 
5) M 

ξιὰν κοιλίαν, οὔτ᾽ ἄλλ᾽ οὐδὲν τῶν πάντων ἐξηγεῖσϑαι 
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τολμῶντες, ἐν οἷς ἄν τινα λῆρον ἐξεύρωσι πιθανόν, 
ἐν τού τοις ἡμῶν κατατρίβουσι τὸν χρόνον. εἰ μὴ 418 

γὰρ ᾿Ἡσκληπιάδης εἰς τοσοῦτον φλυαρίας ἐξέπεσεν, ὡς 

πρὸς τῷ μεγάλην ὑποψίαν ἑαυτῷ προστρίψασϑαι τῆς 
υ περὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ἀπορίας, ἐξ ὧν εὐπορεῖν 
ἔδοξεν ἐφ᾽ £vóg, ἔτι καὶ τὰ διὰ τῶν ἀνατομῶν φαι- 
νόμενα κατάφωρος εἷναι μὴ γιγνώσκων, οὐκ ἂν ἐγὼ 
νῦν ἐξελέγχειν αὐτὸν ἐπιχειρῶν ἀπώλλυον τὸν χρόνον, 

ἀλλ᾽ εἰχόμην ἂν τοῦ προχειμένου μοι σκοποῦ, καϑάπερ 
10 ἐξ ἀρχῆς ἐποίησα, τὰ κακῶς εἰρημένα παραλιπὼν ἀνεξ- 

ἔλεγχτα πάντα. νυνὶ δ᾽, ἐπειδὴ τινὲς τῶν μεταχειρι- 
ξομένων τὰς τοιαύτα: αἱρέσεις, ἐφ᾽ οἷς ἐχρῆν αὐτοὺς 

αἰδεῖσθαι, κομπάξουσιν, ἀναγκαῖον ἡγησάμην ἐξελέγξαι 
τὸν λόγον, ὅπως μὴ πλείους ἀπατήσειεν. ὃ δ᾽ ἔλεγχος. 

is ὡς x«l πρόσϑεν εἴρηται, διττός, ὁ μὲν ἐκ τῆς ἀνατο- 

μῆς ὁρμώμενος, ὁ δ᾽ ἐξ ἀκολουϑίας λογικῆς. ὧν οὐ- 
δέτερον ἐφαίνετο γιγνώσκων ὃ σοφὸς ᾿Ασκληπιάδης, 

οὔϑ᾽ ὡς οὐ πάχει μόνον, ἀλλὰ καὶ πλήϑει χιτώνων 
καὶ σκληρότητι καὶ τῇ τῶν ἱνῶν ϑέσει διαλλάττουσιν 

39 ἀρτηρίαι φλεβῶν. οὔϑ᾽ ὡς, ἐξ ὧν | εὔπορός ἐστιν ἐν «τὰ 

τοῖσδε, κατάφωρος γίγνεται μηδὲν ὑπὲρ τῶν ἄλλων 
ἔχων εἰπεῖν. ἵν᾽ οὖν ἐναργῶς ἐξελεγχϑῇ, τῶν ἐξ àva- 
τομῆς τι φαινομένων αὖϑις αὐτῷ λέγωμεν. ὅτι μὲν 
γὰρ οὐκ ἀναπνεῖ τῶν ἐμβρύων οὐδέν, αὐτὸς ὁμολογεῖ" 

36 ὅτι δ᾽, εἰ καὶ τῶν ἀρτίως τι γεγενημένων ξῴων ἢ 
καὶ κυουμένων ἔτι λαβὼν ἀνατέμοις, αἱ μὲν ἀρτηρίαι 

φλεβώδεις, αἱ δὲ φλέβες ἀρτηριώδεις εἰσὶν αἴ τοῦ 

10 παραλείπων L | 11 πάντα U ἅπαντα ceti. | 18 κομ- 
πάζουσιν B κομπῶσιν L*U κομῶσιν DL! | 15 καὶ om. Ὁ WX "x. 
ἐλεγχθῇ B | 25 εἰ καὶ codd. καὶ om. ch | ἀρτίως τι WV bue 
ΘΙ} δ £z τε D 
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μετριότητα κινήσεως ἀγομένας παχύνεσθαι, τὰς δ᾽ 

ὑπερπονούσας λεπτύνεσϑαι. τί δεῖ λέγειν ἔτι περὶ 
τῆς καρδίας αὐτῆς ἁπάντων μὲν σφοδρότατα κινου- 

μένης, ὁμοίας δὲ ταῖς ἐν παντὶ [ μορίῳ τοῦ ξῴου τὰς «τὸ 
5 ἀρτηρίας ἐχούσης καὶ τὰς φλέβας. ὥσπερ ὅ τε ϑώραξ 
ὅλος ὅ τ᾽ ἐγκέφαλος, ὡς εἴρηται; πάντ᾽ οὖν τὰ μόρια, 
τά 9' ὑπερβαλλόντως πονοῦντα τά τὲ μετρίως τά 4^ 
ὅλως ἀργοῦντα, καὶ τὰς φλέβας ὁμοίας ἀλλήλαις ἔχει 
καὶ τὰς ἀρτηρίας, ὅτι βέλτιον τοῦτο" μόνος δ᾽ ὃ πνεύ- 

10 μῶν, ὅτι κἀκεῖνο βέλτιον, ἐνηλλαγμένην ἐχτήσατο τῶν 
κατ᾽ αὐτὰς χιτώνων τὴν ἰδέαν. οὕτως ἐν ἅπασιν ὃ 

δημιουργὸς ἡμῶν ἕνα σκοπὸν ἔχει τῆς διαπλάσεως 
τῶν μορίων, τὴν ἔκλεξιν τοῦ κρείττονος. ἀλλὰ περὶ 

μὲν ᾿Ασκληπιάδου καὶ ταῦτ᾽ ἴσως πλείω τοῦ δέοντος. 

i5 — Cap. XIV. Ὃ δ᾽ ἐφεξῆς μέν ἐστι τοῖς εἰρημένοις, 
ἀνεβαλόμεϑα δ᾽ ἐρεῖν αὐτό, νῦν ἤδη λεγέσϑω. τεττά- 

ρων ὄντων ἐν τῇ καρδίᾳ στομάτων, τρεῖς μὲν ἐφ᾽ 
ἑκάστῳ τῶν ἄλλων ὑμένες εἰσί, δύο δ᾽ ἐπὶ τῆς ἀρτη- 
ρίας τῆς φλεβώδους μόνης. ἐκφύονται μὲν οὖν ἅπαν- 

30 τὲς ἐξ αὐτῶν τῶν στομάτων, ἐντεῦϑεν δ᾽ ὁρμηϑέντες 

οἱ μὲν εἴσω προΐασιν εἰς τὰς τῆς καρδίας κοιλίας, 
ὥστε. καὶ συνάπτονται πρὸς αὐτὰς ἰσχυροῖς || δεσμοῖς, 411 
οἱ δ᾽ ἐκτὸς ἀποκλίνουσιν, ἵνα πρῶτον ἀνίσχει τῆς καρ- 
δίας ἑκάτερον τῶν ἀγγείων. εἰσὶ δ᾽ ἐπὶ μὲν τῆς φλε- 

35 βὸς τῆς ἀρτηριώδους, ἣν τὸν πνεύμονα τρέφειν ἐλέ- 
γομεν, ἔσωθεν ἔξω νεύοντες ὑμένες τρεῖς, ἀπὸ τοῦ 
σχήματος ὑπὸ τῶν περὶ τὰς ἀνατομὰς ἐχόντων ὀνομα- 

4 τοῦ ξῴου om. D || 7 τὰ ante rs om. U | 8 ὁμοίως DU || 
10 κἀκείνῳ BLU κἀκεῖνο D | 14 καὶ om. D | 16 ἀνεβαλλόμεϑια 
DL | 16—17 post τεττάρων add. γὰρ U? | 11 τῶν ἐν U (| 28 
ἀποκϊεἴουσιν U | 2T ante περὶ add, ἀκοιβεοτέψως d nde NAM 
om. 
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ξόμενοι σιγμοειδεῖς᾽" ἐπὶ δὲ τῆς εἰσαγούσης τὸ αἷμα 
φλεβὸς τρεῖς μὲν κἀπὶ ταύτης ἔξωϑεν ἔσω νεύοντές 

εἰσιν, ἀλλὰ πολὺ καὶ πάχει καὶ ῥώμῃ καὶ μεγέϑει δια- 
φέρουσιν ἐκείνων. ἄλλο δὲ τρίτον οὐκ ἔστι κατὰ τὴν 
δεξιὰν κοιλίαν στόμα. καὶ γὰρ ἡ τὰ κάτω τοῦ ϑώρακος 5 
τρέφουσα καὶ ἡ περιστεφανοῦσα τὴν καρδίαν, οὕτω 

γὰρ αὐτὴν καὶ ὀνομάξουσιν, ἔξωϑεν τῶν ὑμένων τὴν 
ἀρχὴν τῆς ἐκφύσεως ἔχουσι. καὶ μέν γε καὶ κατὰ τὴν 

ἑτέραν κοιλίαν τῆς καρδίας ἕν μὲν στόμα τὸ μέγιστον 

ἁπάντων ἐστὶ τὸ τῆς ἀρτηρίας τῆς μεγάλης. ἀφ᾽ ἧς τ 

ἅπασαι πεφύκασιν αἱ κατὰ τὸ ξῷον ἀρτηρίαι, τρεῖς δὲ 

καὶ τούτῳ σιγμοειδῶν ὑμένων ἐπιφύσεις ἔσωϑεν ἔξω 

φερομένων εἶσίν. ἕτερον δὲ στόμα τὺ τῆς φλεβώδους | 

418 ἀρτηρίας τῆς εἰς τὸν πνεύμονα κατασχιξομένης ἔξωϑεν 

ἔσω πεφυκότων ὑμένων δυοῖν ἐπίφυσιν ἔχον, ὧν τὸ 165 

σχῆμα τῶν γιγνωσχομένων οὐδενὶ προσεικάδαι τῶν 

ἀνατομικῶν ἀνδρῶν ἐπεχείρησεν οὐδείς. ὥσπερ καὶ 

τῶν σιγμοειδῶν. οὐδὲ γὰρ οἱ τριγλώχινας αὐτοὺς 

ὀνομάσαντες ἀπὸ τοῦ καϑ'’ ἕκαστον σχήματος, ἀλλ᾽ ἀπὸ 

τῆς πρὸς ἀλλήλους συντάξεως ἐποίησαν τοὔνομα" καὶ 30 

γὰρ ἀκριβῶς ἡ σύνϑεσις αὐτῶν ἔοικε ταῖς τῶν ἀκέδων 

γλωχῖσιν. ἀλλὰ τοὺς μὲν ἐπὶ τῷ τῆς κοίλης φλεβὸς 

στόματι τρεῖς ὄντας οὕτως ὀνομάξευν ἐγχωρεῖ" τοὺς 

δ᾽ ἐπὶ τῷ τῆς φλεβώδους ἀρτηρίας οὐκέτ᾽ ἂν ὀρϑῶς 
τις οὕτως ὀνομάξοι δύο ὄντας. διὰ τί μὲν οὖν ἐπὶ 3 
τούτῳ μόνῳ τῷ στόματι δύο γεγόνασιν ὑμένες, οὐδὲ 

2 καὶ ἐπὶ U || 6 καὶ om. L || 7 ἔξωϑεν BU ἔξω DL | 12 
τούτων DL!U | ἔξωϑεν ἔσω B J 18 τὸ στόμα D | τὸ ante τῆς 
om. B | 15 ἔχον L in ras. ἐχόντων BDU ἔχει ch | 18 οὔτε 
BL'U [31 ταῖς τῶν BU om. DL (25 ὀνομάξοι οὕτως D οὕτως 
om. 
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γὰρ οὐδὲ τοῦτ᾽ ἠμέληται τῇ φύσει, μικρὸν ὕστερον 
ἐροῦμεν. ὅτι δ᾽ εὐλόγως ἐπὶ μὲν τοῖς εἰσάγουσι τὰς 
ὕλας ἀγγείοις ἰσχυροὶ καὶ μεγάλοι πεφύκασιν ὑμένες, 
ἐπὶ δὲ τοῖς ἐξάγουσιν ἀσϑενέστεροι, τά v' ἄλλα τὰ 

5 περὶ τὴν ὁλκὴν καὶ τὴν ἔχπεμψιν τῶν ὑλῶν τῇ φύσει 
παρεσκευασμένα λέγειν ἤδη πειράσομαι. ἔστι μὲν | 
οὖν καὶ μετ᾽ αὐτῆς τῶν μορίων τῆς ϑέας ἑρμηνεῦσαι 4τὸ 
σαφῶς τὰ τοιαῦτα χαλεπόν, ἀπούσης δ᾽ ἐκείνης ἐγγὺς 

ἀδύνατον" πειρατέον δ᾽ ὅμως, εἰς ὅσον οἷόν τε σαφέ- 
τὸ στατα διελθεῖν αὐτά. τῶν ἔξωϑεν ἔσω φερομένων 

ὑμένων, οὃς ἰσχυροὺς καὶ μεγάλους ὑπάρχειν ἔφαμεν, 
ἁπάντων εἷς αὐτὴν τὴν καρδίαν ἀνῆπται τὰ πέρατα 

δεσμοῖς εὐρώστοις συνεχόμενα. διαστελλομένης οὖν 

αὐτῆς ἕκαστος τῶν δεσμῶν τούτων τεινόμενος ὑπὸ 

is τῆς κατὰ τὴν καρδίαν διαστάσεως ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἕλκει 
καὶ οἷον ἀνακλᾷ τὸν ὑμένα πρὸς τὸ σῶμα τῆς καρδίας 

αὐτό. πάντων οὖν ἀνακλωμένων ἐν κύκλῳ τῶν τριῶν 
ἐπὶ τὴν καρδίαν ἀνοίγνυταί τε τῶν ἀγγείων τὰ στό- 
ματα, τάς ϑ᾽ ὕλας τὰς ἐν αὐτοῖς ἡ καρδία ῥᾳδίως 

30 ἐπισπᾶται δι᾽ εὐρείας ὁδοῦ" τά τε γὰρ ἄλλα καὶ αὐτὸ 
τὸ ἀγγεῖον ἐν τούτῳ πρὸς ἑαυτὴν ἐπισπᾶται τείνουσα 

καὶ προσαγομένη διὰ τῶν ὑμένων. οὐ γὰρ ἐνδέχεται 

τούτους μὲν ξλχεσθϑαι πρὸς ἐκείνης, τὸ συνεχὲς δ᾽ αὐ- 
τοῖς ἀγγεῖον ἀναίσϑητον εἶναι τῆς ὁλκῆς. ὥσϑ᾽ ὑπὸ 

35 μιᾶς ἐνεργείας, ἣν ἡ || καρδία ποιεῖται διαστελλομένη, 480 

τοὺς μὲν ὑμένας ἑλκομένους ὑπὸ τῶν δεσμῶν εἰς αὐ- 

2 ἐρῶ DL | 7 post οὖν add. δὴ U* ἤδη pro οὖν B | 
ἑρμηνεῦσαι BLU ἐρμηνεῦσθαι (sic) D i 10 διεξελϑεῖν D | εἴδω 
B] 12 συνῆπται. Bi | 14 συνδέσμων B |16 τε καὶ U , X üvu- 
πλινομένων L | 18 ἀνοίγνυνται D | t om. V ὃ Ἕν νῦν ἐν ὋΝ 
36 ὑπὸ) ὑπ᾽ αὐτῶν τῶν L 
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φλόγες ἕλκουσι τοὔλαιον, οὐδὲ ταύτης ἀπορεῖ τῆς Óv- 
νάμεως, ἀρχὴ τῆς ἐμφύτου ϑερμασίας ὑπάρχουσα. εἴϑ᾽ 
ὡς ἡ λίϑος ἡ Ηρακλεία ποιύτητος οἰκειότητι τὸν σίδη- 
gov ἐπάγεται, τί μὲν οἰχειότερον αὐτῇ πνεύματος εἰς 

s ἀνάψυξιν: τί δ᾽ αἵματος χρηστότερον εἰς ϑρέψιν; ἐμοὶ 
μὲν δοκεῖ κἂν διασπάσαι τι τῶν ἀγγείων ἁπάσαις 
ἅμα χρωμένη τῆς ὁλκῆς ταῖς δυνάμεσιν, εἰ μή τι κἀν- 

ταῦϑα ϑαυμαστὸν ἐπικούρημα τοῦ μηδὲν γενέσϑαι 
τοιοῦτον ὁ δημιουργὸς ἡμῶν ἐτεχνήσατο, προσϑεὶς 

10 ἔξωϑεν || ἑκατέρου τῶν εἰσαγόντων στομάτων τὰς ὕλας 488 

ἰδίαν κοιλότητα, καϑάπερ τι ταμιεῖον τροφῆς, ὡς μὴ 
κινδυνεύσῃ ποτὲ ῥαγῆναι τὸ ἀγγεῖον ἑλκούσης μὲν 
ἀϑρόως τε καὶ σφοδρῶς ἐνίοτε τῆς καρδίας, αὐτὸ δ᾽ 

οὐκ ἔχον ὑπὸ στενότητος, ὅσον αἰτεῖ, παρέχειν ἀφϑό- 
15 vog. ὥσπερ γάρ, εἴ τις ἀγγεῖον ἀέρος πλῆρες ἔκκε- 

νώσειε διὰ τῆς ὀπῆς ἐκμυξήσας τᾷ στόματι. δήξειεν 

ἄν, εἰ ἐπὶ πλέον βιάξοιτο, κατὰ τὸν αὐτὸν οἶμαι τρό- 
zov ἡ καρδία πολλαπλασίαν ἕκατέρου τῶν ἀγγείων τῆς 
εὐρύτητος ἀϑρόως ἐκπληρῶσαι δεομένη κοιλότητα διέρ-. 

so ρηξεν ἄν ποτὲ καὶ διέσπασεν αὐτὰ βιαίως ἕλκουσα, 

μηδεμιᾶς ἔξωϑεν αὐτῇ προστεϑείσης κοιλότητος, οἵα 
νῦν ἐστι x«9' ἑκάτερον τῶν ὥτων. οὔκουν μάτην τὰ 

τῆς καρδίας ὦτα γέγονεν, ἀλλ᾽ ὠνόμασται μάτην. οὐ 
γὰρ σμικρά τις ἔοικεν αὐτῶν ἡ χρεία τοῖς ξῴοις ὑπάρ- 

36 χειν. ἀλλ᾽ εἴπερ τὸ μηδὲν παϑεῖν ἢ τὴν ἀρτηρίαν 
τὴν εἰς τὸν πνεύμονα κατασχιξομένην ἢ τὴν κοίλην 
φλέβα μέγιστόν ἐστι. καὶ ἡ τῶν (rov χρεία μεγίστῃ 

1 ἔμουσαι Ὁ | 8 "Ho, iios Ὁ | 8 γίνεσθαι U | 30 bna 
τέρου] cf. Theopl 10 | 14 Md DL [19 ἐκπληρῶσαι. 
BLU éxxinoaetzs (sic) D | dove rj DS poe S Vut P3 
Fere Sinpw psu dici i Nec a scs 
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488 τοῖς ζῴοις ὑπάρχει. τά ve γὰρ ἄλλα xal λεπτὰ || τοῖς. 
χιτῶσιν ἄμφω ταῦτ᾽ ἐστὶ τὰ ἀγγεῖα, τὸ μέν, ὅτι φλέψ 

ἐστιν ἄντικρυς, τὸ δ᾽, ὅτι τὴν ἀρτηρίαν τοῦ πνεύμο- 

νος ἄμεινον ἐδείκνυτο φλεβώδη γενέσϑαι. λεπτὸν δ᾽ 

ἀγγεῖον καὶ μαλακόν. ὥσπερ εἰς τὸ συστέλλεσθαι ῥᾳ- 5 

δίως ἐπιτηδειότερον. οὕτως εἷς τὸ διασπασϑῆναι τει- 
νόμενον ἑτοιμότερον. ὥστε ῥᾳδίως ἂν ἄμφω διεσπάσϑη 
τὰ παρέχοντα τῇ καρδίᾳ τὰς ὕλας ἀγγεῖα, λεπτὰ μὲν 
καὶ μαλακὰ τοῖς χιτῶσιν ὑπάρχοντα, βιαίως δ᾽ &Axó- 

μενα πρὸς ἐκείνης διαστελλομένης, εἰ μηδεμίαν ἐπι- 10 

κουρίαν ἡ φύσις ἐτεχνήσατο τοιαύτην. οἵα νῦν ἐστιν 

ἡ καϑ᾽ ἑκάτερον τῶν ὥτων κοιλότης. ἐπεὶ δ᾽ αὗται 
παρεσκευάσθησαν, οὐ μόνον ἔξω τοῦ κινδυνεύειν τι 

παϑεῖν οἱ χιτῶνες τῶν ἀγγείων κατέστησαν, ἀλλὰ καὶ 

συνεργοῦσιν εἷς τὸ ταχέως πληροῦσϑαι τὴν καρδίαν. τ 

εἷς 000v γὰρ ϑᾶττον οἱ μαλακώτεροι συστέλλονται τῶν 

σκληροτέρων, εἰς τοσοῦτον καὶ τὴν καρδίαν sixog €üc- 

τον πληροῦσϑαι. μόνοι μὲν οὖν ὄντες ἄνευ τῶν πα- 
ρακειμένων κοιλοτήτων οὐκ ἂν ἱκανοὶ πληροῦν ἐγί- 
yvovvo κἀν τούτῳ τεινόμενοι πρὸς αὐτῆς ἐρρήγνυντ᾽ so 

484 ἂν ἑτοίμως" ἐπεὶ δὲ κἀκείνας προσέλαβον, | φϑάνοντες 
πρὶν ἐσχάτως ταϑῆναι πληροῦν τὴν καρδίαν οὐ σμι- 

κρὸν ὄφελος sig τὸ μηδὲν πάσχειν τὴν μαλακότητα 
τοῦ σώματος ἐπεχτήσαντος. καί σοι καὶ διὰ τοῦτ᾽ 

ἀποδέδεικται τὴν τοῦ πνεύμονος ἀρτηρίαν γενέσθαι ss 

χρῆναι φλεβώδη. διὰ τοῦτο δ᾽ οἶμαι καὶ τῶν ὦὥτων 
ἑκάτερον ἰσχνὸν ἅμα καὶ νευρῶδες ἐγένετο. πρὸς μὲν 
γὰρ τὸ συστέλλεσϑαι ῥᾳδίως ἡ λεπτότης αὐτῶν μέγι- 

12 ἕτερον U || 11---18 τοσοῦτο εἰκὸς ϑᾶττον πὶ. τὴν καρ- 
días U | 19—920 ἐγένοντο L | δὶ ἐπεὶ δὲλ ἐπειδὴ V 
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στον συντελεῖ" πρὸς δὲ τὸ μηδὲν πάσχειν ἡ δώμη 
τοῦ σώματος, ἰσχυρότατον γὰρ τὸ νευρῶδες. ὠνόμα- 

σται δ᾽ οὕτως οὐκ ἀπὸ χρείας ἢ ἐνεργείας τινός, ἀλλ᾽ 
ἀπὸ σμικρᾶς ὁμοιότητος, ὅτι τῆς καρδίας ἑκατέρωϑεν, 
ὥσπερ τῆς κεφαλῆς τοῦ ξῴου, πρόκειται τὰ ὦτα. καὶ 
μέν γε καὶ τῶν ὑμένων ἰσχυροτέρους 9" ἅμα καὶ μεί- 

fove γενέσϑαι βέλτιον ἦν εἰς τοσοῦτον τοὺς ἐπὶ roig 

εἰσάγουσι τὰς ὕλας ἀγγείοις τῶν ἐπὶ τοῖς ἐξάγουσιν, 

εἰς ὅσον καὶ ἣ τῆς ἐν τῷ διαστέλλεσϑαι κινήσεως ἰσχὺς 

10 ὑπερεῖχε τῆς ἐν τῷ συστέλλεσϑαι. βιαιότερον γὰρ 
ἕλκειν ἀνάγκη τὴν καρδίαν διαστελλομένην ἥπερ ix- 
ϑλίβειν συστελλομένην. ἀλλὰ καὶ τὸ τρεῖς ἐφ᾽ ἑκάστου 
γενέσϑαι στόματος, | ἵν᾽ ἀκριβῶς καὶ ταχέως ἅπαν 485 
ἀνοιγνύηταί τε καὶ αὖϑις κλείηται, ϑαυμαστῶς τῇ 

15 φύσει παρεσκεύασται. δυοῖν μὲν γὰρ ὄντων οὔτ᾽ 
ἀκριβῶς οὔτε ταχέως ἐπέτρεπον ἂν ἢ κλείεσϑαι τοῖς 
στόμασιν ἢ ἀνοίγνυσϑαι τῶν ὑμένων οἱ κόλποι μεγά- 

λοι γενηθέντες. εἰ δέ γε πλείους ἢ τρεῖς ἐγεγένηντο, 
πολὺ μὲν ἂν ϑᾶττόν τε καὶ μᾶλλον ἑκάτερον τῶν εἰρη- 

30 μένων διεπράττοντο τῇ τῶν κόλπων βραχύτητι, τὸ δ᾽ 

εὐανάτρεπτόν τε καὶ ἀσϑενὲς ἀναγκαίως ἂν αὐτοῖς ἐκ 

τῆς σμικρύτητος προσῆν. δεόντως οὖν, ἵνα ταχέως 0^ 
ἅμα καὶ ἰσχυρῶς καὶ ἀκριβῶς ἀνοιγνύηται καὶ κατα- 

κλείηται τὰ στόματα, τρεῖς καϑ᾽ ἕκαστον αὐτῶν ὑμένες 
36 ἐγένοντο, μηδενὸς ἄλλου πλήϑους πάνϑ᾽ ἅμα σχεῖν 

8--ἴ μεγίστους BU | 8 τὰς ὕλας ἀγγείοις om. D τὰς ὅλ. 
ἀγγ. τῶν ἐπὶ τοῖς ἐξάγουσὶν Om. L | 10 post συστέλλεσθαι 
repetit κινήσεως U | 14 ἀνοίγνυται BU | τὲ καὶ B. τε ἅμα καὶ 
Lj 15 ὄντοιν U | 18 γεννηϑέντερ D | yc om. U V A9 Ἐμιπέψων. 
DL' | 20 διεπράττετο DL | 92. προσὴν V* προοίγκεν V πῳροῖξν. 
D προσείη BL! [28 ἀνοίγνυται BU | 3. vitreo. DV. 
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δυναμένου, διὰ τὸ vovg μὲν ἐλάττονας ἢ τρεῖς ἧττόν 

τ᾿ ἀκριβῆ καὶ βραδυτέραν. τοὺς δὲ πλείονας ἀσϑενε- 

στέραν ἐργάξεσϑαι τὴν ἐνέργειαν. εὐλόγως οὖν ἐφ᾽ 

ἑνὸς μόνου στόματος τοῦ τῆς φλεβώδους ἀρτηρίας 

δυοῖν ἐπιφύσεις ὑμένων ἐγένοντο. μόνῳ γὰρ τούτῳ ε 
486 βέλτιον ἦν οὐκ ἀκριβῶς κλείεσθϑαι. διότι || καὶ μόνῳ 

συγχωρεῖν ἦν ἄμεινον εἷς τὸν πνεύμονα φέρεσϑαι τοῖς 

ἐκ τῆς καρδίας λιγνυώδεσι περιττώμασιν. ἃ διὰ μὲν 
τὸ πλῆϑος τῆς ἐμφύτου ϑερμασίας ἀναγκαῖον ἰόχειν 

αὐτῇ, συντομωτέραν δ᾽ οὐκ εἶχεν ἑτέραν ἐκροήν. ὦ τὸ 
καὶ δῆλον, ὡς ὀρϑῶς ἐλέχϑησαν οἱ ὑμένες ἅμα μὲν 
otov ἐπυιϑήματά τινα παρασκευασϑῆναι τοῖς στόμασιν, 
ἅμα δ᾽ δλκῆς ὑπάρχειν ὄργανα. τεινόμενοι γὰρ ὑπὸ 
τῆς καρδίας δι’ αὐτῶν ol χιτῶνες τῶν ἀγγείων, ὡς 

ἔμπροσθεν ἐλέγομεν. ἑτοιμότερόν τε συστέλλονται καὶ τὸ 

ῥᾷον ἐπωθοῦσιν ἑλκούσης τὰς ὕλας αὐτῆς. ἡ δ᾽ αὖ 
τάσις αὐτὴ τοὺς ἔσωϑεν ἔξω πεφυχότας ὑμένας ἐκ τῶν 

ὀιξῶν ἕλκουσα καὶ πρὸς αὐτὴν εἴσω τὴν καρδίαν ἀνα- 

κλῶσα καὶ πάντας ὀρϑοὺς ἱστᾶσα κλείδξι τὰ στόματα 

τῶν ἀγγείων, ὥσϑ'᾽᾽, ἣν ἔμπροσϑεν ἐνέργειαν τῆς καρ- so 
δίας ἐν τῷ διαστέλλεσθαι πολλῶν αἰτίαν ἐπεδείκνυμεν 

elg ὁλκὴν τῶν ὑλῶν συντελούντων αὐτῇ. καὶ νῦν 

φαίνεται τοῦ κλείεσϑαι τό τε τῆς ἀρτηριώδους φλεβὸς 

στόμα καὶ τὸ τῆς μεγάλης ἀρτηρίας αἰτίαν ἔχειν, καὶ 

487 πάντα | εἷς ἄκρον προνοίας τε Guo καὶ τέχνης ἥκειν ss 
τὰ τῆς καρδίας μόρια. 

Cap. XVI. Καὶ γὰρ οὖν καὶ τὸ σῶμα αὐτὸ τὸ μὲν 

1—2 ἧττόν v' BU ἧ. ἀ. τε καὶ DL | 4 τοῦ στόματος DL | 
9—10 ἦν ἔχειν αὐτὴν Ὁ || 10 ἑτέραν οὐκ εἶχεν D || 17 αὐτὴ 1, 
αὖτ celi. ] 19 ὀρϑίους ἱστῶσα L || 30---21 τῆς καρδίας ἐνέργειαν 
D/[27 στόμα 1, | 27 —9]p.955,1 τὸ μὲν iv ἀρ. WLU τὸ ἐν ἀρ. 
«ὲν D 
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iv ἀριστερᾷ πᾶν ἱκανῶς παχύ ve καὶ σκληρόν ἔστιν, 
ὡς ἂν τῆς πνευματικῆς κοιλίας μελλῆσον γενήσεσθαι 
σκέπασμα, τὸ δ᾽ ἐν τοῖς δεξιοῖς λεπτὸν καὶ μαλακόν, 

ἵν᾽ ἅμα μὲν οἰκείως ἑκάτερον ἔχοι ταῖς ὕλαις, ἅμα δ᾽ 
5. ἰσόρροπον ἐργάξοιτο τὴν καρδίαν. τό τὲ γὰρ πνεῦμα 
παχυτέρῳ στέγεσϑαι χιτῶνι βέλτιον ἦν τό τε τοῦ 

κατὰ τὴν δεξιὰν κοιλέαν αἵματος βάρος ἰσόρροπον ἔχειν 

τὸν ὄγχον τῆς ἀριστερᾶς. εἰ γὰρ τὴν αὐτὴν κοιλίαν 
ἅμα μὲν παχεῖαν, ἅμα δ᾽ αἵματος μεστὴν ἣ φύσις 

10 ἀπειργάσατο, πάντως ἂν ἐπ᾽ ἐκείνην ἡ καρδία πᾶσα 

περιετρέπετο. νυνὶ δ᾽ ἐκ τοῦ τῇ μὲν κουφοτέρᾳ τῶν 
ὑλῶν παχύτερον ὄγκον περιτεϑῆναι σώματος, τῇ δὲ 
βαρυτέρᾳ κουφότερον ἰσόρροπος ἐξ ἀμφοτέρων ἡ καρ- 

δία τῶν μερῶν ἐγένετο. καὶ διὰ τοῦτο, καίτοι μηδενὸς 
15 αὐτὴν δεσμοῦ τοῖς παρακειμένοις συνάπτοντος, ὅμως 

ἀκλινής τε | καὶ ἀρρεπὴς ἀεὶ διαμένει κατὰ μέσον 488 

αἰωρουμένη τὸν σκληρὸν ἐκεῖνον χιτῶνα, τὸν περικάρ- 

διον ὀνομαξόμενον, ὃς ἐκ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς ἐχφυό- 

μενος ἱκανῶς πλατύς, εἶτα κατὰ βραχὺ στενούμενος 

30 ὁμοίως αὐτῇ τῇ καρδίᾳ τελευτᾷ καὶ αὐτὸς εἴς τινὰ 
κώνου κορυφὴν τῷ στέρνῳ ξυνημμένην, οὐ χιτὼν δι- 
καίως ἂν ὀνομασϑησόμενος, ὅτῳ φροντὶς ὀνομάτων 
ὀρϑότητος. ἀλλ᾽ οἷον olxóg τις μᾶλλον ἢ fgxog ἀσφα- 
λὲς τῇ καρδίᾳ περιβεβλημένος. ἀφέστηκε γὰρ αὐτῆς παν- 

35 ταχόϑεν πάμπολυ, τοσαύτην ἐντὸς εὐρυχωρίαν ἑαυτοῦ 
τε μεταξὺ καὶ τῆς καρδίας ἀποτεμνόμενος, ὅση διαστελ- 

λομένην αὐτὴν ἱκανῶς ὑποδέξεται. τὸ γὰρ ἔτι πλείονα 

16 αἰεὶ B| 31 ηὐξημένην D συνημμένος Theophil. | 38 óg- 
ϑότης Ὁ | oixos | cf. Tien leophil. ΠῚ 10 | 24—95 πανταχόθεν Va παν- 
ταχόσε BD om. U | ἐντὸς αὐτὸς Ὁ uU ἀποτεμόμενος MS ἀπος 
τεμόμενος BD 

2st 
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ποιεῖν βλάπτειν ἦν τοῦ ϑώρακος τὴν εὐρύτητα ταῖς 
κατὰ τὰς ἀναπνοὰς εἴσω τε καὶ αὖϑις ἔξω φοραῖς τοῦ 

πνεύματος ἀναχειμένην. ἥκει δή σοι πάλιν ἕτερον 
ϑαυμαστὸν ἔργον τῆς φύσεως, ὃ περικάρδιος οὗτος, 

εἴτε χιτὼν εἰϑ' ὑμὴν εἴτ᾽ οἶκος εἴϑ᾽ ὅ τι καὶ βούλει 
καλεῖν, οὕτω μὲν σχήματος ἔχων, ὡς καὶ αὐτὸ τὸ περι- 

489 ἐχόμενον ὑπ᾽ αὐτοῦ σπλάγχνον, οὕτω δὲ [μεγέϑους, 

ὡς μήτ᾽ ἀδικεῖσϑαί τι τὸν ϑώρακα μήτε τὴν καρδίαν 
στενοχωρεῖσϑαι, τὸν μὲν ἀπολλύντα πλέον ἢ δεῖ τῆς 
εὐρύτητος, τὴν δ᾽ οὐκ ἔχουσαν ἀναστροφὴν ἱκανὴν ἐν τι 
ταῖς κινήσεσι. τὸ ὃὲ δὴ πάχος αὐτοῦ καὶ ἣ ῥώμη πῶς 
οὐ ϑαυμαστὰ συμμετρίας εἷς ἄκρον ἥκοντα; ψαύειν 

μὲν γὰρ ἤμελλε τῶν τοῦ ϑώρακχος ὀστῶν, σκληρῶν 
δήπουϑεν ὄντων, καὶ τοῦ πάντων μαλακωτάτου σπλάγ- 

qvov, τοῦ πνεύμονος" καὶ ἦν κίνδυνος, sl μὲν σκλη- x 

θότερος ἐγένετο τοῦ νῦν ὄντος, ἀνιᾶσϑαι τι πρὸς αὐ- 

τοῦ ϑλιβόμενόν τε καὶ ϑλώμενον τὸ σπλάγχνον, εἰ δὲ 

μαλακώτερος. αὐτὸν πείσεσθαί τι πρὸς τῶν ὀστῶν. 

διὰ ταῦτ᾽ οὖν, ὥσπερ ἡ ϑέσις αὐτοῦ μεταξὺ τῶν 
ἐναντίων ἐστίν, οὕτω καὶ ἡ τοῦ σώματος οὐσία τῶν mw 
ἄκρων ἐν μέδῳ. τοσούτῳ γάρ ἐστιν ὀστοῦ μαλακώτε- 
ρος, ὅσῳ πνεύμονος σχληρότερος. καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἄλυ- 

πος ἡ πρὸς ἑκάτερον αὐτῷ καϑίσταται γειτνίασις, μήτ᾽ 

αὐτοῦ τι πρὸς τῶν ὀστῶν ἐνοχλουμένου μήτε βλάπτον- 

vog τὸν πνεύμονα. ϑαυμαστὸς μὲν δὴ καὶ ὁ περικάρ- ss 
διος. ἡ δ᾽ ἐν τοῖς στόμασι τῆς καρδίας τέχνη πολὺ 

490 μείξων, | ὅσῳ καὶ μείξοσιν ἐνεργείαις ὑπηρετεῖ" δχεδὸν 

4 ϑαῦμα τῶν ἔργων Ὁ || 6 αὐτὸ om. DL || 1 δὲ καὶ D | 
9 πλέον B τι πλέον cett. | 18 ἤμελλε LU ἐμ. cett. | τῶν τε DL 
16 ἐνεᾶσϑαει BU ἀνιάσασθαι DL! ( 19 αὐτῶν BU ( 21 ἐμμέσω 
U | ὁστέου U 
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γὰρ ἅπαντα τὰ τῆς καρδίας ἔργα δι’ ἐχείνων ἐπιτε- 
λεῖται. πάλιν οὖν ἀναλαβόντες ὑπὲρ αὐτῶν εἴπωμεν, 
tl μέν τι τῶν ἔμπροσϑεν ἀδιορίστως ἐλέχϑη, διορισά- 

μενοι, προσϑέντες δ᾽, εἴ τι μηδ᾽ ὅλως ἐρρήϑη. ὅτι 
μὲν οὖν ἡ καρδία κατὰ τὸν τοῦ διαστέλλεσϑαι καιρὸν 
ἕλκουσα τὰς ῥίζας τῶν ὑμένων ἀνοίγνυσι μὲν τὰ τῶν 

εἰσαγόντων τὰς ὕλας ἀγγείων στόματα, κλείει δὲ τὰ 
τῶν ἐξαγόντων, εἴρηταί τε καὶ δέδεικται πρόσϑεν. 

εἴρηται δὲ καὶ ὡς τοῖς ἕλκουσιν ἅπασι ῥᾷον ὑπακούει 

τὰ κουφότερα, καὶ ὡς ἐπὶ μὲν τοῖς ἄλλοις στόμασιν 
ὑμένες ἐπίκεινται τρεῖς, ἐπὶ δὲ τῷ τῆς φλεβώδους ἀρ- 
τηρίας οὐκέτι, διότι μόνην αὐτὴν ἐπιτρέπειν χρὴ διέρ- 

χεσϑαι τοῖς ἐκ τῆς καρδίας εἰς τὸν πνεύμονα φερομέ- 

νοις αἰϑαλώδεσι περιττώμασιν. ἐκ τούτων οὖν ἴσως 

ἄν τις ὑπονοήσειε μηδὲν ὅλως εἰς τοὐπίσω φέρεσθαι 
κατὰ τὰ λοιπὰ τρία στόματα τῶν ἀγγείων" ἀλλ᾽ οὐχ 

ὧδ᾽ ἔχει τἀληϑές. ἐν ᾧ γὰρ χρόνῳ συμβαίνει κλείε- 
σϑαι τοὺς ὑμένας, ἀναγκαῖον ἐν τούτῳ φϑάνειν || £Axó- 491 
μένον sig τὴν καρδίαν αἷμα καὶ πνεῦμα. καὶ μέν y& 

κἀν τῷ συστέλλεσθαι πρὸ τοῦ κλεισϑῆναι πάλιν ἂντ- 
ἐκπέμπεσθαι κατ᾽ αὐτὸν τοῦ κλείεσϑαι τὸν χρόνον. 
ἀλλὰ κεκλειμένων ἤδη τῶν ὑμένων ἐνδέχεταί ποτε, 

τῆς καρδίας σφοδρότερον κινουμένης, παραρρυῆναί τι 

μὴ μόνον ἀτμοῦ καὶ πνεύματος, ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ τοῦ 
αἵματος. ὡς γὰρ ἐπὶ τῆς τραχείας ἀρτηρίας ἐπεδείχνυ- 

μὲν ἀδύνατον εἶναι μηδὲν παρηϑεῖσϑαι τῶν καταπι- 
νομένων ὑγρῶν, οὕτως ἔχειν χρὴ νομίξειν κἀνταῦϑα, 

4 ἐρρέθη BD |9 ἅπασι BLU ἅπαντα D] 11 ἐπὶ δὲ BLU ἐν δὲ Ὁ | 
15 ἐπιερέχειν Ὁ [15- 18 χρὴ διέρχεσθαι BU δεῖ χρὴ Τὴ διεξέρχεσθαι 
DL|20—21 ἀντεκπέμπεσθαι L*U ἀντιπ. BD (23 κατὰ τῶν τοῦ 
συγκλείεσϑαι χρόνον D L! | 35 ἀλλὰ καὶ D V. κεκλιμένων NS cease 
cett, [ 96 εἴν] ἦν D* | τῶν] τι τῶν Ὁ | 28 —32 καταπινόντων Ὃ 
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τοῦ πλήϑους αὐτῶν ἐξευρῆσϑαι τῇ φύσει κώλυμα, τοῦ 

' ὅλως μηδὲν παραρρεῖν μηδὲ τοὐλάχιστον ἀδύνατον 

εὑρεϑῆναί τι φυλακτήριον. ἐδείχϑη γὰρ ἡμῖν δι’ ἕτέ- 
ρῶν, ὡς ἐν ἅπασι πάντ᾽ ἐστί, καϑάπερ Ἱπποκράτης 
ἔλεγε, καὶ μετέχουσιν αἱ μὲν ἀρτηρίαι λεπτοῦ καὶ κα- s 
ϑαροῦ καὶ ἀτμώδους αἵματος, αἱ δὲ φλέβες ὀλίγου καὶ 

ὁμιχλώδους ἀέρος. οὕτω δὲ καὶ διὰ τοῦ στομάχου 

παραρρεῖν εἷς τὴν γαστέρα τὸ πνεῦμα καταπινόντων τε 

καὶ εἰσπνεόντων ἐδείκνυτο, καὶ ὅλως μηδὲν εἶναι τῶν 

492 ἐν τῷ || σώματι καϑαρὸν ἀκριβῶς, ἀλλὰ πάντα πάντων τ 

μετέχειν. οὐ μὴν ἐξ ἴσου γε κἀν τούτῳ τὸ μὲν αἴμα- 
τος ἤ τινος ἄλλης τροφῆς εἷναι, τὸ δὲ πνεύματος ὄρ- 

γανον. οὕτω τοίνυν καὶ αἱ τῆς καρδίας αὐτῆς κοιλίαι 

σφύξουσαι μὲν ἀμφότεραι φαίνονται διοιγομένου τοῦ 

ϑώρακος. οὐ μὴν ὡσαύτως γ᾽ ἐν ἀμφοῖν αἷμα xol 
πνεῦμα περιέχεται πλεονεχτεῖ γὰρ οὐκ ὀλίγῳ κατὰ 

μὲν τὴν δεξιὰν ἡ τοῦ αἵματος οὐσία, κατὰ Ób τὴν 
ἀριστερὰν ἡ τοῦ πνεύματος. 

Cap. XVII. Ὅτι μὲν οὖν, ἀρτηρίας εἴ τις ἐπικαί- 
ρους τὲ καὶ πολλὰς ἅμα τρώσδειεν. ἐκκενοῦται Óv αὐ- 30 

τῶν αἷμα, ὡμολόγηται σχεδὸν ἅπασι. καὶ διὰ τοῦτο 

καὶ ὅσοι ταῖς ἀρτηρίαις οὐδ᾽ ὅλως αἵματος μεταδιδόα- 

σιν. ὥσπερ καὶ ὁ ᾿Ερασίστρατος. οὐδὲν ἧττον ὁμολο- 
γοῦσιν αὐτὰς καὶ οὗτοι συνανεστομῶσϑαι ταῖς φλεψίν. 
εἶτα, καίτοι τεχνικῶς ὑπὸ τῆς φύσεως οἱόμενοι κατε- ss 
σχευάσϑαι πάντα καὶ μάτην οὐδέν, οὐκ αἰσθάνονται 

τὰς ἀναστομώσεις ταύτας ὁμολογοῦντες εἰκῇ γεγονέναι. 

3 γὰρ B γὰρ οὖν cett. | 14 verba σφύξουσαι --- πνεύ- 
ατος exc. Orib. III 886 | 15 ἐν om. Ὁ (21 ὁμολογεῖται L*U || 
25 xaíro.] καὶ Ὁ | 26 οὐδὲν BU μηδὲν SY 

P Bm. 
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καίτοι μικρόν γ᾽ ἣν ἂν μόνον τοῦτο τὸ μάτην | αὐτὰς 498 
κατεσκευάσϑαι καὶ μηδὲν ἐχπορίξειν τῷ ξῴῳ χρηστόν. 
ἀλλὰ τὸ τούτου δεινότερον, ὅπερ οὐκ ἂν ἔτι μιχρὸν 
οἰηϑείη τις εἶναι τῆς φύσεως ἁμάρτημα, τὸ πρὸς τῷ 

μηδὲν ὠφελεῖν ἔτι καὶ βλάπτειν τὰ μέγιστα, καὶ τοῦτ᾽ 
ἐξ ἀκολουϑίας προσίενται. διδάσχει γοῦν αὐτὸς ὁ 

᾿Ερασίστρατος ἐπιμελῶς ἡμᾶς, ὡς οὐκ ἐνδέχεται γενέ- 
σϑαι φλεγμονὴν ἄνευ τοῦ παρεμπεσεῖν ποτ᾽ £x τῶν 
φλεβῶν εἰς τὰς ἀρτηρίας αἷμα. καὶ μήν, εἴπερ ἀδύ- 

τοναάτον ἄλλως γενέσϑαι φλεγμονήν, οὔτε πλευρῖτις ἂν 

ἔτι τοῖς ξῴοις ἐνοχλήσειεν οὔτε φρενῖτις οὔτε περι- 

πνευμονία, τῶν ἀναστομώσεων τούτων ἀρϑεισῶν, ἀλλ᾽ 
οὐδ᾽ ὀφθαλμία γένοιτ᾽ ἄν οὐδὲ συνάγχη τις ἢ κυ- 

νάγχη, μὴ οὐσῶν τῶν ἀναστομώσεων, οὐδ᾽ ἥπατος 

15 δηλονότι καὶ γαστρὸς καὶ σπληνὸς καὶ τῶν ἄλλων 
ἑχάστου φλεγμονή. χαὶ τί γὰρ ἄλλ᾽ ἢ τὰ πλεῖστα 
καὶ μέγιστα τῶν νοσημάτων οὐκ ἂν ἔτι γίγνοιτο, μὴ 

οὐσῶν τῶν ἀναστομώσεων, ἃς ἡ προνοητικὴ φύσις 
ἐδημιουργήσατο, μηδὲν μὲν τῷ do χρηστὸν ἐκποριού- 

30 σας, ὄργανα δὲ μόνον ἐσομένας ὀλεϑρίων || νοσημάτων 494 

τῆς γενέσεως: οὔτε γὰρ ἐπὶ τοῖς τραύμασιν ἐγίγνοντ᾽ ἂν 

αἱ φλεγμοναὶ τούτων οὐκ οὐσῶν οὔτ᾽ ἐπὶ πληϑώραις 
ἐπύρεξεν ἄν τις οὔτ᾽ ἐπὶ φλεγμονῇ ἐν ἥπατι ἢ κοιλίᾳ 

ἢ καρδίᾳ ἤ τινι τῶν ἄλλων. ἐφ᾽ οἷς ἀποϑνήσκουσιν 
ax» ἄνϑρωποι τάχιστα. περὶ μὲν οὖν τῆς Ἐρασιστράτου 

1 γε μικρὸν ἂν ἦν D τὸ ante μάτην om. DL! | αὐτὴν U | 
ὁ προίενται DU. προσιέναι L| ὁ om. D | 1—8 φλεγμονὴν yevé- 
σϑαι U | 18 οὐδ᾽ BU οὔτ᾽ DL|14 οὐδ᾽ BLU οὔϑ᾽ D | 16 τά 
γε U | 17 οὐκ BLU οὐκέτι D | γίγνοιτο 1, γίγνοιντο uri] 
19—20 ἐκποριούσας L ἐκποριξ. cett. | 31 ἐπιγίγνοιντο L | 38 ἐπὶ 
φλεγμονῇ B φλεγμονὴν LU φλεγμονῇ vj Ὁ | à ümxoR vxo eve 
LU del ϑνῃσκ. BD 
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κατὰ τὰς ἀρτηρίας ὑποθέσεως. εἰς ὅσον ἐναντιοῦται 

καὶ μάχεται τοῖς ἐναργέσιν ἅπασιν, οὐχ ἅπαξ οὐδὲ 
δίς. ἀλλὰ καὶ πλεονάκις ἤδη διειλεγμένοι πολλαχοῦ 
περιττὸν ἡγούμεϑα νῦν ἐπεξιέναι. τὰς δὲ τῶν ἀρ- 

τηριῶν πρὸς τὰς φλέβας ἀναστομώσεις ἡ φύσις οὐχ 5 

ἀργῶς οὐδὲ μάτην ἐδημιούργησεν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοῦ τὴν 
ἐκ τῆς ἀναπνοῆς τε καὶ τῶν σφυγμῶν ὠφέλειαν μὴ 

τῇ καρδίᾳ μόνῃ καὶ ταῖς ἀρτηρίαις, ἀλλὰ καὶ ταῖς 
φλεψὶ διαδίδοσϑαι. γέγραπται δ᾽ ὑπὲρ τῆς ἐξ αὐτῶν 
ὠφελείας, ἡλίκη τίς ἐστιν, ἐν ἑτέροις. εἷς δὲ τὴν νῦν τ 

ἡμῖν προκειμένην διέξοδον ἀρκεῖ καὶ ταῦτα γιγνωσκό- 
μενα. καὶ μέν γε καὶ τὸ δεῖν οὐκ ἐκ τῆς αὐτῆς ἅπαντα 
τρέφεσϑαι τροφῆς τὰ μόρια τοῦ σώματος, οὐ πρὸ πολ- 

495 λοῦ λεχϑέν, καὶ [ αὐτὸ τὴν χρείαν τῆς διαφόρου τῶν 

ἀγγείων ἐνδείκνυται γενέσεως. εἴπερ γὰρ ἐγένετο ἕνυ 

μόνον ἀγγεῖον αἵματος, ἐξ ὁμοίας ἅπαντ᾽ ἂν τὰ μόρια 

τροφῆς ἐτρέφετο. καὶ μὴν ἀλογώτατον τοῦτο καὶ πάν- 
τῶν ἐστὶν ἀτοπώτατον, αἵματος ὁμοίου χρήξειν εἰς 

ϑοέψιν ἧπαρ εἰ τύχοι καὶ πνεύμονα, τὸ βαρύτατον καὶ 

πυκνότατον τῶν σπλάγχνων τῷ κουφοτάτῳ τε καὶ μα- 30 
νοτάτῳ. διὰ ταῦτα μὲν δὴ καλῶς οὐκ ἀρτηρίας μόνον, 

ἀλλὰ καὶ φλέβας ἡ φύσις ἐποίησεν ἐν τοῖς τῶν ξῴων 
σώμασι. καὶ διὰ ταῦτα τὸ μὲν ἧπαρ ἐκ φλεβῶν ὀλί- 
γου δεῖν μόνων, καὶ τούτων λεπτοτάτων τε καὶ μανο- 

τάτων, ὃ δὲ πνεύμων ἐξ ἀρτηριῶν τρέφεται. καὶ γὰρ 5385 
καὶ αἴ φλέβες αὐτοῦ πρός ys τὸ τρέφειν ἀρτηρίαις 

2 τε καὶ DL || καὶ om. DL || 4 ἡγοῦμαι DL || 11 προπει- 
μένην ἡμῖν Ὁ | 14 καὶ ch οὐδ᾽ codd. | 15—16 ὃν B xo) U ὃν 
ante ἐγένετο colloc. D μόνον ἕν ἐγένετο L | 16 ἂν ἅπαντα DL | 
20—21 μανωτάτῳ BD | 28—924 ὀλίγου δεῖν BLU δὴ D || 26 τρέ- 
gere; post μόνων colloc. D 
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ἐοίκασι, καϑότι καὶ τοῦτο μικρῷ πρόσϑεν ἐλέγετο. 
ϑαυμάξειν οὖν χρὴ κἀνταῦϑα τὴν πρόνοιαν τῆς φύ- 

σεως. ἀγγείων τε διττὸν εἶδος ἐργασαμένης ἀναστο- 
μωσάσης τε πρὸς ἄλληλα τὰ γειτνιῶντα αὐτῶν πέρατα 

5. καὶ πρὸ τούτων αὐτὰς τῆς καρδίας τὰς κοιλίας, ὡς καὶ 

ταῦτ᾽ ἐν ἑτέροις ἀποδέδεικται. νυνὶ γὰρ | οὐχ ὅτι 496 
τόδε γίγνεται κατὰ τὸ σῶμα τοῦ [gov, πρόκειται δει- 
κνύειν, ἀλλὰ διότι" τῷ δ᾽ ἐξ ἀνάγκης προηγεῖσϑαι, 
καϑάπερ καὶ Ἀριστοτέλης ἔλεγε, τοῦ διότι τὸ ὅτι, πρὶν 

1 ἀναμνῆσαι τῶν ἐνεργειῶν ἀδύνατον ἐξηγεῖσθαι τὰς 
χρείας. οἱ τοίνυν ἐν τῇ καρδίᾳ φαινόμενοι βόϑυνοι 
κατὰ τὸ μέσον αὐτῆς μάλιστα διάφραγμα τῆς εἰρημένης 

ἕνεκα κοινωνίας ἐγένοντο. τά vs γὰρ ἄλλα καὶ προ- 
κατειργασμένον ἐν ταῖς φλεψὶ τὸ αἷμα μεταλαμβάνειν 

15 ταῖς ἀρτηρίαις Tv ἄμεινον, ἵν᾽, ὕπερ ἡ γαστὴρ πρὸς 
τὰς φλέβας, τοῦτ᾽ ἐχεῖναι πρὸς τὰς ἀρτηρίας ὧσιν. 

οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ οὗτος ὁ λόγος ἀδύνατος, ὡς ἀναϑυ- 

μίασίς τίς ἐστιν αἵματος χρηστοῦ τὸ ψυχικὸν πνεῦμα. 
καὶ εἴρηται μὲν καὶ περὶ τούτων ἐπὶ πλέον ἑτέρωϑι. 

30 πρὸς δὲ τὰ παρόντα τὴν χρείαν ἀρκεῖ μόνον εἰπεῖν 
τοῦ χαϑαρὸν καὶ λεπτὸν ἐν ταῖς ἀρτηρίαις χρῆναι 
περιέχεσθαι τὸ αἷμα, μελλῆσόν γε τροφὴν παρέξειν 
τῷ ψυχικῷ πνεύματι. ταῦτα τ᾿ οὖν ἅπαντα μεγάλα 
τεχμήρια τοῦ καλῶς ὑπὸ τῆς φύσεως ἀπειργάσϑαι τὸ 

36 διττὸν | τουτὶ γένος τῶν ἀγγείων καὶ πρὸς τούτοις 491 
ἔτι τὸ δεῖσϑαι μέν τινος ῥώμης χιτῶνος ἀεὶ μελλούσας 

κινήσεσθαι τὰς ἀρτηρίας, ἀδύνατον δ᾽ εἶναι ῥωμαλέον 

8 διττῶν D | 5 ὥς γε k ἢ ἴ τόδε τι DL* | 8 τῷ δ᾽ L τῶδε BU 
τόδε D | προηγεῖται D | 16 ἐκεῖναι BLU ἐκεῖνα D | 18 post τίς 
add. εἴ γε Ὁ} τούτου BU | 30 μόνην LU | 34 ἀπείργασται 
Ὁ} 25 τοῦτο U || 26 ῥώμης καὶ D | 9" πινεῖοσαν V V τοῖς Sete 
ele DL τῆς ἀρτηρίας BU corr. Ἐ 
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ἅμα καὶ λεπτὸν τοῦτον γενέσϑαι. παχέος δ᾽ αὖ γενο- 
μένου μὴ καλῶς ἂν τραφῆναι πολλὰ τοῦ σώματος 

μόρια. ταῦτ᾽ οὖν ἅπαντα καϑ' ὅλον τε τοῦ ξῴου τὸ 
σῶμα καὶ πρὸ τούτων ἐν αὐτῇ τῇ καρδίᾳ καλῶς ἡ 

φύσις [ἅπαντα] παρεσκευάσατο τὴν κοινωνίαν ἐξευροῦσα 

ταῖς φλεψὶ πρὸς τὰς ἀρτηρίας διὰ τῶν λεπτῶν ἐκεί- 

vov στομάτων. καὶ διὰ τοῦτο μείξων ἐστὶν ἡ εἰς αὐ- 
τὴν ἐμφνομένη φλὲψ τῆς ἐκφυομένης, καίτοι κεχυμένον 

γε τὸ αἷμα διὰ τὴν ἐν αὐτῇ ϑερμασίαν ὑποδεχομένης" 
ἀλλ᾽ ἐπεὶ πολὺ κατὰ τὸ μέσον διάφραγμα καὶ τὰς ἐνὺυ 

αὐτῷ διατρήσεις εἷς τὴν ἀριστερὰν μεταλαμβάνεται 

κοιλίαν, εὐλόγως ἡ εἰς τὸν πνεύμονα φλὲψ ἐμφυομένη 
τῆς εἰσαγούσης εἰς τὴν καρδίαν τὸ αἷμα μείων ἐστί. 

ὡσαύτως δὲ καὶ ἡ ἐκ τοῦ πνεύμονος εἰς τὴν καρδίαν 

ἀρτηρία παράγουδα τὸ πνεῦμα καὶ αὐτὴ πολὺ μείων s 

498 ἐστὶ τῆς μεγάλης ἀρτηρίας, ἀφ᾽ ἧς αἱ κατὰ τὸ || σῶμα 
πεφύχασιν ἅπασαι, διότι τε προσλαμβάνει τι τοῦ παρὰ 

τῆς δεξιᾶς κοιλίας αἴματος ἡ μεγάλη ἀρτηρία καὶ διότι 

πασῶν ἤμελλεν ἀρχὴ γενήσεσϑαι τῶν καϑ'᾿ ὅλον τὸ 

ξῷον ἀρτηριῶν. ἐπεὶ δὲ παχὺ καὶ στεγανὸν ἦν τὸ τῆς ν 
καρδίας σῶμα καὶ τροφῆς αὐτῷ παχυτέρας ἔδει, διὰ 

τοῦτο τῷ παρὰ τῆς κοίλης αἵματι τρέφεται πρὶν εἶσελ- 

ϑεῖν sig τὴν καρδίαν" ἐνταυϑοῖ γὰρ γενόμενον ϑερμὸν 

καὶ λεπτὸν καὶ ἀτμῶδες ἤμελλεν ἀποδειχϑήσεσϑαι. 
κἀν τούτῳ τὸ δοκοῦν τιόιν ἄλογον ὑπάρχειν ἁπάντων ss 
εὐλογώτατον εὑρέδκεται, τὸ τὴν καρδίαν τῷ μὲν πνεύ- 

μονι παρασκευάξειν τὴν τροφήν, ἑαυτῇ δὲ μή. τῷ μὲν 

[ad 

1 γενέσϑαι om. D | αὖ] αὐτοῦ U || 12 ἃ vocabulis ἡ εἰς 
τὸν deficit vetustior codicis L pars | 19 ἤμελλεν BU £u. D 
item 24 | yevijo. ἀρχὴ BU || 22 κοιλίας D | 26 τὸ om. D | μὲν 
om. D 



ΠΈΡΙ XPEIAZ ΜΌΡΙΩΝ VI, 17. 2363 

γὰρ ἔδει λεπτοῦ καὶ ἀτμώδους αἵματος, τῇ δ᾽ οὐκ ἔδει. 
ἡ μὲν γὰρ ἐξ ἑαυτῆς κινουμένη ῥωμαλέον ἐδεῖτο καὶ 
παχὺ καὶ στεγανὸν ἔχειν τὸ σῶμα τὸν πνεύμονα δ᾽ 
ὑπὸ τοῦ ϑώραχος κινούμενον οὔτε βαρὺν οὔτε πυ- 

sxvóv, ἀλλὰ κοῦφόν τὲ καὶ μανὸν εἶναι βέλτιον ἦν. 
ἐπεὶ δ᾽ ἕκαστον, οἷόν ἐστι, τοιαύτης χρήξει καὶ τρο- 
gig, εὐλόγως ἣ μὲν καρδία παχέος, ὃ πνεύμων δ᾽ 
ἀτμώδους αἵματος || ἐδεήϑη. καὶ τοῦτ᾽ αἴτιον τοῦ μὴ 499 

τρέφεσϑαι τὴν καρδίαν ἐξ ἑαυτῆς, ἀλλὰ πρὶν ἐμφῦναι 
1o τῇ δεξιᾷ κοιλίᾳ τὴν κοίλην φλέβα μέρος αὐτῆς τηλι- 

κοῦτον, ἡλίκον μάλιστα τρέφειν ἱκανόν ἔστι τὴν καρ- 

δίαν, ἀποσχισϑὲν ἐλίττεσϑαί τε περὶ τὴν κεφαλὴν αὐ- 
τῆς ἔξωϑεν sig ἅπαντά ve τὰ μέρη διασπείρεσϑαι. 
τούτῳ δ᾽ εὐλόγως ἀρτηρία συμπεριφέρεται καὶ συγκα- 

15 τασχίξεται, τῆς μεγάλης αὖ καὶ ἥδε τηλικοῦτον ἀπο- 

βλάστημα γενόμενον, ἡλίκον ἤμελλε μάλιστα τήν τε 
προειρημένην ἀναψύξειν φλέβα καὶ τοῖς ἔξω μέρεσι 
τῆς καρδίας τὴν εὐχρασίαν τῆς ἐμφύτου φυλάξειν 
ϑερμασίας. οὐ γὰρ ἱκανὸν ἣν τὸ ἐκ τοῦ πνεύμονος 

30 εἷς αὐτὴν ἀγγεῖον ἐμφυόμενον ἅπαν αὐτῆς ἀναψύχειν 
τὸ σῶμα, παχὺ καὶ Greyavov ἱκανῶς ὑπάρχον. ὡς 

γὰρ κἀν τοῖς Περὶ τῶν φυσικῶν δυνάμεων ἀποδέδει-. 
χται, μέχρι μὲν ὀλίγου τινὸς οἷόν τ᾽ ἐστὶ δι᾿ αὐτῶν 
τῶν σωμάτων ἱέναι τὰς ὕλας, ἐπὶ πλέον δ᾽ οὐκέτι 

36 προϊέναι χωρὶς εὐρείας ὁδοῦ δυνατόν. καὶ διὰ τοῦτ᾽ 

ἐκ συμμέτρου διαστήματος οὐ κατὰ τὴν καρδίαν μόνον, 

2 αὐτῆς BD || 9 ἀλλὰ καὶ D | 11--13 τὴν καρδίαν — ἔξωϑεν 
om. D | 18 καὶ εἰς D | τε om. D | 14 συμπαραφ. BU | 19 ἦν 
ἄρα D | 20 ἀναψύξαι B. ἀναψύξειν D | 24 ταῖς ὕλαις D (26 ab. 
ὁδοῦ vocabulo ad alterum ὁδοῦ (p.364, 4) aherrawW Ὁ owhese 
quae interiecta sunt verbis. 
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500 ἀλλὰ καὶ x«9' ὅλον τὸ ξῷον || αἵ τ᾽ ἀρτηρίαι σύμπασαι 

καὶ φλέβες ἐτάχϑησαν, οὐκ ἄν ποτὲ τούτου γενομένου 
πρὸς τῆς φύσεως, εἷπερ οἷόν v ἦν ἐπὶ πλεῖστον ἄνευ 
τινὸς εὐρείας ὁδοῦ διαπέμπεσϑαι τὰς ὕλας. 

Cap. ΧΥ͂ΠΠ]. ᾿ἀρτηρέα μὲν οὖν καὶ φλὲψ ἅπαν ἐν 
κύκλῳ περιέρχονται τῆς καρδίας τὸ σῶμα. νεῦρον δ᾽ 

οὐδὲν φαίνεται κατεσχισμένον sig αὐτήν, ὥσπερ οὐδ᾽ 
εἰς ἧπαρ ἢ νεφροὺς ἢ σπλῆνα. μόνον γὰρ δὴ τὸ 
περικάρδιον σκέπασμα λεπτῶν νεύρων φαίνεται δεχό- 
μενον ἀποβλαστήματα. καὶ τούτων διασχιξζομένων ἐμ-υ 

φύσεις μέν τινες αἰσϑηταὶ καὶ σαφεῖς, ἐπὶ γοῦν τῶν 

μειξόνων ξῴων. καὶ sig αὐτὴν ὁρῶνται τὴν καρδίαν᾽ 

οὐ μὴν ἔτι γε δυνατὺν αἰσϑήσει διαγιγνώσκεσθαι σδα- 
φῶς, ὅπως ἔτι κατ᾽ αὐτὴν σχίξεται, ἀλλ᾽ ἔστιν διοιό- 
τατος ὁ τρόπος καὶ τῆς ἐκφύσεως καὶ τοῦ μεγέϑους 

τῶν νεύρων τῶν καϑ᾽ ἧπάρ τε καὶ νεφροὺς καὶ σπλῆνα. 

καὶ γὰρ κἀκείνοις, ὡς εἴρηται πρόσϑεν, εἷς μὲν τοὺς 

χιτῶνας αἰσθητὰ καταφύεται νεῦρα᾽ κατ᾽ αὐτὰ δ᾽ αὐὖὐ- 

τῶν οὐχέτι τὰ σώματα σαφῶς ἔστιν ἰδεῖν αὐτὰ σχιξό- 
μενα. καὶ γέγραπται κατὰ τὸν ἔἕμπροσϑεν λόγον ixa-* 

601 νῶς ὑπερ τῆς τῶν | νεύρων sig ἅπαντα τὰ δπλάγχνα 
διανομῆς. ὥστ᾽, εἴπερ ἐκείνοις προσέσχες τὸν νοῦν, 

οὐκ ἂν ἔτι δέοιο νῦν ἀκούειν. διὰ τί τῇ καρδίᾳ φυσι- 

xov ἐχούσῃ τὸ ἔργον ὀλιγίστων ἐδέησε τῶν νεύρων. 

2 αἱ φλέβες B | γινομένου B | πρὸ BU | οἷόν τ᾽ ἦν 
om. 5 4 διαπέμπεσθαι ταῖς ὕλαις BU om. D, correxi | 5 verba 
Aotnoio — ἀξποβλαστήματα exc. Orib. III 335 | πᾶν B || 6 περεέ- 
χονται D | 8 σπληνὸς U || 9—10 δεχόμενον φαίνεται D || 10 &zo- 
βλάστημα U || 14—15 ὁ τρόπος ὁμτιότατος U Ὁ ἐμφύσεως U | 
16 τῶν καϑ᾽᾿] τῶν om. D | 18 κατ᾽ αὐτὰ BU κατὰ ταὐτὰ D || 
19 rà σώματα post ἰδεῖν colloc. D ἃ 19—920 ᾿κατασγιξζόμενα D f 
22 προσέσχεν U || 28 δέοι U 
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ὡς yàg τοῖς μυσίν. ὅτι ψυχικῆς ἐνεργείας εἰσὶν ὄρ-- 
yev«, μεγάλων ἅπασι νεύρων ἐδέησεν, οὕτω καὶ τῇ 
καρδίᾳ, μηδεμίαν ἐνέργειαν ψυχικὴν πεπιστευμένῃ, 
τοσούτων ἦν χρεία νεύρων, ὅσων τῶν εἰρημένων ἑκά- 

στῷ σπλάγχνων καὶ προσέτι τῷ πνεύμονι. κοινῇ μὲν 
γὰρ ἅπαντα ταῦϑ᾽. ἵν᾽ αἰσϑήσεώς τινος μετέχῃ καὶ μὴ 
παντάπασιν ἣ φυτά, διὰ τοῦτο νεύρων μετέλαβεν" ἰδίᾳ 

δ᾽ αὐτῶν ἧπάρ vs καὶ καρδία, διότι καὶ αὐτὰ δυνά- 
μεών τινῶν ὑπάρχουσιν ἀρχαί, τὸ μὲν τῆς ἐπιϑυμητι- 
xig ψυχῆς, τὸ δὲ τῆς ϑυμοειδοῦς. ἐδείχϑη δ᾽ ἐν roig 

“Περὶ τῶν ἹἹπποκράτους καὶ Πλάτωνος δογμάτων ἐπαΐειν 
ἀλλήλων χρῆναι τὰς ἀρχὰς καὶ συνῆφϑαι κατά τι καὶ 
κοινωνεῖν. 

Cap. ΧΙΧ. Ἐπεὶ δὲ καὶ ὀστοῦν εὑρίσκεταί τι κατὰ 
τὴν κεφαλὴν τῆς καρδίας ἐν τοῖς μεγάλοις ξῴοις, εὔ- 

Aoyov | ἂν εἴη καὶ τὴν ἐκείνου χρείαν μὴ παρελϑεῖν. δ03 
ἔστι μὲν οὖν ἴσως καὶ ἡ ὑπ᾽ ᾿Αριστοτέλους εἰρημένη 
λόγον ἔχουσα. στήριγμα γάρ τι xci οἷον ἔδραν εἶναί 
φησι τῆς καρδίας αὐτὸ καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἐν τοῖς μεγά- 

sx» λοις ξῴοις εὑρίσκεσθαι. δῆλον γάρ, ὡς ἐν μεγάλῳ 
ϑώρακι μεγάλην χαρδίαν αἰωρουμένην εὔλογον ἦν δή- 

που καὶ τοιούτου τινὺς δεηϑῆναι μορίου. κάλλιον δ᾽ 
ἂν ἥδε λέγοιτο. πανταχοῦ τῶν συνδέσμων τὰς ἀρχὰς 

ἡ φύσις ἢ elg χόνδρον 3j εἰς ὀστοῦν ἀνάπτει χονδρῶ- 

s» δὲς. οὔχουν οὐδὲ τῶν κατὰ τὴν καρδίαν συνδέσμων, 
ἐκ τούτου γὰρ τοῦ γένους εἰσὶν oí ἐπὶ τοῖς στόμασι 
τῶν ἀγγείων ὑμένες, ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦ χιτῶνος τῶν ἀρ- 

Ξ 
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τηριῶν, ὁμοίου συνδέσμῳ τὴν τοῦ σώματος οὐσίαν 

ὄντος. ἤμελλεν ἀμελήσειν, ἀλλὰ καὶ τούτων ἁπάντων 
εἷς τουτὶ τὸ χονδρῶδες ὀστοῦν ἀνῆψε τὰς ἀρχάς. ὡς 

ἐν ταῖς ᾿ἀνατομικαῖς ἐγχειρήσεσιν ἐδείκνυμεν. ἐν μὲν 

οὖν τοῖς μεγάλοις ξῴοις ὀστοῦν ἐστι χονδρῶδες, ἐν δὲ i 
τοῖς πάνυ μικροῖς νευροχονδρῶδές τι σῶμα. πᾶσα δ᾽ 
οὖν ἔχει καρδία κατὰ τὸν αὐτὸν τόπον οὐσίαν τινὰ | 

508 σκληρὰν ἕνεκα τῶν αὐτῶν χρειῶν ἐν ἅπασι τοῖς ξῴοις 
γεγενημένην. τὸ δὲ τὰς μείξονας σκληροτέρας δεηϑῆ- 
ναι τῆς τοιαύτης οὐσίας οὐδὲν ϑαυμαστόν᾽ εἴς τε γὰρ 

τὸ τὰς ἀρχὰς τῶν συνδέσμων ἀσφαλέστερον ἀνῆφϑαι 

καὶ sig τὴν ἕδραν ὅλης τῆς καρδίας ἐπιτηδειότερόν 
ἐστι τῇ μεγάλῃ τὸ σκληρότερον. 

Cap. XX. Ταυτὶ μὲν οὖν τὰ περὶ τὴν καρδέαν ἐστὶ 
μόρια τοῖς τετελειωμένοις ἤδη ξῴοις. ἐπὶ γὰρ τῶν ἔτι υ 
κυουμένων ἀναστομώδεις τινὲς δρῶνται τῶν περὶ αὖ- 

τὴν ἀγγείων, ὑπὲρ ὧν ἐπηγγειλάμην μὲν ἔμπροσϑεν 
ἐρεῖν, εἶπον δ᾽ οὐδέπω, κάλλιον εἶναι νομίσας ἅπαντα 
συμπληρῶσαι πρότερον τὸν ὑπὲρ τῶν ἤδη τετελειωμέ- 
νῶν ξῴων λόγον. ἐπεὶ τοίνυν φαίνεται πέρας ἔχειν, Ὁ 

ἀποδοτέον τὴν ὑπόσχεσιν, ἀρχὴν τοῦ λόγου τήνδε 

ποιησάμενον. ὁ πνεύμων ἐδείκνυτο φλεβώδεις μὲν 

ἔχειν τὰς ἀρτηρίας, ἀρτηριώδεις ὃὲ τὰς φλέβας. ὑπέρ 
τε τοῦ τρέφεσϑαι τροφῇ τῇ προσηκούσῃ καὶ προσέτι 
τοῦ ῥᾳδίως μὲν ἔχειν συστελλομένας τὰς ἀρτηρίας, οὐ || ss 

504 ῥᾳδίως δὲ τὰς φλέβας. ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν ὑμένων 
τῶν καϑ' ἕκαστον στόμα τῆς καρδίας ἐπιπεφυκότων 

2 ἤμελλεν BU ἕμ. D | 6—7 δ᾽ οὖν BU γοῦν Ὁ [1 τρόπον 
DUJ8 ἐν om. U| 19 τῆς ὕλης καρδίας D || 18 τῆς μεγάλης Ὁ | 
σχΖηρότατον D 14 οὖν καὶ codd. καὶ delevi V 22 ποιησάμενος 
BU || 26 τοῦ om. b 
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ἐδείχϑη. τῶν μὲν ἔσωϑεν ἔξω φερομένων. ὡς ὑπὲρ 
τοῦ μὴ παλινδρομεῖν τὰς ὕλας ἐγένοντο, τῶν δ᾽ ἔξω- 
Bev ἔσω, καὶ τοῦτο μέν, ἀλλὰ καὶ ὡς ὁλκῆς εἶσιν ὄρ- 
γανα. δοκεῖ δὴ ταῦτα καλῶς ἐπὶ τῶν τελείων ξῴων 

s γεγονότα πάντα κακῶς ἔχειν ἐπὶ τῶν ἔτι κυουμένων. 

ὥστε καὶ ἀντιλέγοντες ἡμῖν οἱ μηδὲν τὴν φύσιν ὑπο- 
λαμβάνοντες ἐργάξεσϑαι τεχνικῶς ἕν τι καὶ τοῦτο προ- 
χειρίξονται τῷ λόγῳ τελέως. ὡς οἴονται, καταβάλλον 

ἡμῶν τὴν δόξαν. ἐπὶ γάρ τοι τῶν ἐμβρύων φασὶν 
10 οὐχ ἐκ τοῦ πνεύμονος εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ᾽ ἐξ ἐκείνης, 

tig τὸν πνεύμονα φέρεσϑαι τὸ πνεῦμα. μηδέπω γὰρ 

ἀναπνέοντος τοῦ ξῴου διὰ τοῦ στόματος, ἀλλ᾽ ἔτι 

παρὰ τῆς μήτρας ὥσπερ τὴν τροφὴν οὕτω καὶ τὸ 
πνεῦμα χορηγουμένου διὰ τῶν κατὰ τὸν ὀμφαλὸν ἀγ- 

15 γείων, οὔτ᾽ εἰς τὴν μεγάλην ἀρτηρίαν τὴν παρὰ ῥάχιν 
ἐκ τῆς καρδίας, ἀλλ᾿ ἐξ ἐκείνης εἰς τὴν καρδίαν εἰκὸς 

ἔρχεσθαι τὸ πνεῦμα, τῷ τε πνεύμονι καὶ αὐτῷ παρὰ 
τῆς καρδίας εἶναι τὴν χορηγίαν, | οὐκ ἐξ αὐτοῦ τῇ δ0δ 
καρδίᾳ. καὶ μὴν εἴπερ, φασίν, ἡ τῶν ὑμένων ἐπίφυσις 

30 ἐπὶ μὲν τοῦ τῆς μεγάλης ἀρτηρίας στόματος οὕτως 

ἔχει κατασκευῆς, ὡς ἤτοι μηδὲν ἢ παντελῶς ὀλίγον 

ἐξ αὐτῆς εἰς τὴν καρδίαν ἱέναι, κατὰ δὲ τὸ τῆς ἀρτη- 
ρίας τῆς φλεβώδους πάλιν αὖ κἀνταῦϑα παντελῶς 

ὀλίγον ἐκ τῆς καρδίας εἷς τὸν πνεύμονα παραγίγνε- 

36 σϑαι, δῆλον, ὡς οὔϑ᾽ ἡ καρδία μεταλήψεται πνεύματος 
οὔϑ᾽ ὁ πνεύμων. ὡσαύτως δὲ καὶ τὰ περὶ τῶν ἀγγείων 

4 ταῦτα πάντα D | τελέων D | 5 πάντα om. D πᾶν U | 
καλῶς U | 1 ἐργάσασϑαι D | 8 καταβάλλων BU καταβάλλειν D, 
correxi | 12 τοῦ om. D | 13 μητρὸς BD | 13—14 τὴν τοοφὶν se. 
κ᾿ τὸ πνεῦμα codd. τῆς rQoqijg οὗ. x. τοῦ πνεύματος On X Ve 
αἴπερ) ἧπαρ Ὁ 
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τῶν ἐν τῷ πνεύμονι ληρώδη φαίνεσθαι καὶ ψευδῆ 

φασι. τὴν αὐτὴν γὰρ ἔχειν αὐτὰ φύσιν ἔτι κυουμένων 

τῶν ξῴων., ἥνπερ καὶ ἀποτεχϑέντων. καίτοι γ᾽ ἀνα- 

πνεόντων οὐδέπω διὰ στόματος. ὁ δὲ λόγος, φασίν, 

ὁ τὴν χρείαν αὐτῶν τῆς ὑπαλλάξεως ἐξηγούμενος, ὡς 

ἀναπνεόντων ἤδη διὰ τοῦ στόματος, ἐπεραίνετο. δῆλον 

οὖν ἐκ τούτων εἶναι νομίζουσιν. ὡς οὔτε προνοεῖται 
τῶν foov ἡ φύσις, ἡμεῖς τε σύμπαντα ταῦτα πιϑανῶς 

μέν, οὐκ ἀληθῶς δὲ λέγομεν. καὶ χρὴ τὸ μέν τι συγ- 
γιγνώσκειν τοῖς ἀνδράσιν, οὕτω κατατρέχουσιν ἡμῶν 1 

τε καὶ τῶν ἔργων τῆς φύδεως, τὸ δέ τι καὶ μέμφεσθαι" 
δ06 συγγιγνώσκειν μέν, ὅτι μὴ σοφίξονταί τι || μηδ᾽ ἁμαρ- 

τάνουσι κατά γε τὸν λόγον αὐτόν, ἧ λόγος ἐστίν, ὡς 
πολλαχόϑι γε καὶ τοῦτο ποιοῦσι, μέμφεσϑαι δὲ τῆς 
περὶ τὴν ἀνατομὴν ὀλιγωρίας, ἧς ἀγνοίᾳ τὰ τοιαῦτα ws 

λέγειν ἐτόλμησαν. ὅμοιόν τι παϑόντες τῷ τοὺς μὲν 

ἄλλους ὄνους ἀριϑμοῦντι, παραλείποντι δ᾽ ἐφ᾽ οὗπερ 
αὐτὸς ἐχάϑητο, κἄπειτ᾽ ἐγκαλοῦντι τοῖς πέλας ὄνου 

κλοπῆς, ἢ τῷ ζητοῦντι τῶν ὑφ᾽ ἑαυτοῦ τι κρατουμέ- 
νῶν. τοῦτο μέν ye κἀγώ ποτὲ ϑεασάμενος ἐγέλασα Ὁ 

ϑορυβούμενόν τινὰ καὶ πάντα τὰ κατὰ τὴν οἵκίαν 

μεταβάλλοντα καὶ ταράττοντα καὶ ἀναξητοῦντα χρυ- 
σοῦς, o0g αὐτὸς ἔν τινι χαρτίῳ συνειλημένους ἐν τῇ 

ἑτέρᾳ χειρὶ κατεῖχεν. ὡς οὖν ἐκείνοις κεχραγόσι μέγα, 

μικρὸν οὗμαι φϑεγξάμενος ἀνὴρ σώφρων τῷ μὲν ἂν τι 

ἐπιδείξειε τὸν ὄνον, ἐφ᾽ οὗ κάϑηται, τὸν δ᾽ ἄψασϑαι 
κελεύσειεν ἂν ἑαυτοῦ τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς τῇ δεξιᾷ, 

σι 

1 τῶν ante ἐν om. D | 12 συμμέμφεσϑαι D || 14 πολλαχγόϑεν 
D]|17 ἐφ᾽ om. U| ?1 μέν τινὰ b | 22 καὶ ταράττοντα om. U 
28 συνειλημένους Scripsi: συνειλημμένους codd. ( 26 σώφρων BU 
σωφρονῶν D | 27 ἂν &nte ἑαυτοῦ om. Ὁ 
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χατὰ τὸν αὐτὸν οἶμαι τρόπον κἀγὼ τοῖς οὕτω κατα- 
τρέχουσιν, εἰ μὲν ὀφθαλμοὺς ἔχοιεν, ἐπιδείξω τὸ τῆς 
μεγάλης | ἀρτηρίας ἀποβλάστημα καὶ τῆς κοίλης φλεβὸς 507 

τὸ στόμα τοῖς ἔτι κυουμένοις εἰς τὸν πνεύμονα φερό- 

s μενα᾿ τυφλοῖς δ᾽ οὖσιν εἷς τὰς χεῖρας ἐνθεὶς ἅπτεσϑαι 
κελεύσω τῶν ἀγγείων. καὶ γὰρ οὐδὲ σμικρὸν ἑκάτερον 

αὐτῶν οὐδὲ τὸ τυχόν ἐστιν, ἀλλ᾽ ἱκανῶς εὐρὺ καὶ 
πόρον ἀξιόλογον ἐντὸς ἑαυτοῦ κεχτημένον, ὃν οὐχ 
ὅπως ἄν τις ὀφθαλμοὺς ἔχων ἀγνοήσειεν, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ 

10 ἅπτεσϑαι δυνάμενος, εἰ μόνον ἐθελήσειεν ἐπὶ τὴν ἀνα- 
τομὴν ἀφικέσθαι. καὶ τοίνυν ἀργίας δίκην ὀφείλειν 

αὐτοὶ δικαιότεροι τῆς φύσεως. ἡ μὲν γὰρ οὔτ᾽ ἀργῶς 
οὔτ᾽ ἀπρονοήτως. ἀλλ᾽, ἅπερ οὗτοι λέγουσι, προτέρα 
λελογισμένη καὶ γιγνώσκουσα μὴ τῆς αὐτῆς δεῖσθαι 

15 διοικήσεως τὸν ἔτι κυούμενον καὶ διαπλαττόμενον καὶ 

ἀκίνητον πνεύμονα τῷ τετελειωμένῳ τε καὶ ἤδη κινου- 
μένῳ, τὸ μὲν ἰσχυρὸν καὶ παχὺ καὶ στεγανὸν ἀγγεῖον 
ἀνεστόμωσε πρὺς τὴν μεγάλην ἀρτηρίαν, τὸ δ᾽ ἀσϑενὲς 

καὶ λεπτὸν καὶ μανὸν εἰς τὴν κοίλην φλέβα. τελέως 
30 δ᾽ ἀμαϑεῖς εἶσιν οὗτοι καὶ ῥάϑυμοι περὶ τὴν τῶν ἔρ- 

γῶν τῆς φύσεως ἱστορίαν" χρὴ γὰρ ἰδεῖν || αὐτὰ μόνον, 508 
ὡς τό γε ϑαυμάξειν τὴν τέχνην εὐθὺς ἕπεται. τίς 

γὰρ ἀκηκοὼς μὲν ἐχείνων τῶν λόγων, ὧν αὐτοὶ χατα- 
τρέχοντες αὐτῆς λέγουσι, ϑεασάμενος δὲ τῶν τοσούτων 

36 ἀτόπων τὸ ἴαμα διὰ μικρᾶς οὕτως ἐπιτεχνήσεως ἐξευ- 

ρηκυῖαν τὴν φύσιν οὐκ ἂν ϑαυμάσειεν αὐτῆς τὴν 
τέχνην; οἱ μὲν yàg χεκράγασιν, ὡς ἀδικεῖται πάντως 
ἢ ὃ κυούμενος ἔτι πνεύμων ὁμοίως τῷ τετελειωμένῳ 

7 εὐρὺ} εὕροι U ἢ 10 ϑελήσειεν D ἢ 18 τε o. Ὁ ΝᾺ toe 
σεομῶσαι BU ἀναστομῶται D superscr. 6. | Và μανὸν weh μας 
πεὸν D [28 ἐκείνων μὲν D | 28 τελειουμένω Ὁ τελειωμὲνῳ V 
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διοικούμενος ἢ Ó τέλειος ὡσαύτως τῷ xvovuévo' χρῆ- 
ναι γὰρ ἑτέρας μὲν ἀναπνέοντί τὲ καὶ κινουμένῳ τῷ 
πνεύμονι διοικήσεως. ἡσυχάξοντι δ᾽ ἑτέρας" ἡ φύσις 

' ἄνευ ϑορύβου καὶ βοῆς αὐτοῖς τοῖς ἔργοις δείκνυσι 

τὴν δικαιοσύνην. ἣν οἶδα μὲν ὅτι καὶ ἀκούων τις ἤδη : 
τεϑαύμακεν᾽ οὐ μὴν ἴσον γε τὸ ϑαῦμα τοῖς ὀφϑαλ- 

μοῖς τὰ ὦτα παρέχεται, καὶ χρὴ τούτων καὶ τῶν ἄλλων 
τῶν λεγομένων αὐτοπτικὴν πεῖραν γενέσϑαι. 

Cap. ΧΧΙ. Τὰ μὲν οὖν κατὰ τὸν πνεύμονα δικαίως 
οὕτω τῇ φύσει παρεδσχεύασται τοῖς τ᾽ ἀναπνέουσιν |w 

509 ἤδη καὶ τοῖς ἔτι κυουμένοις" τὰ δὲ δὴ κατὰ τὴν καρ- 
δίαν ὅπως ἐκ ταὐτοῦ σοφίσματος ἐπηνωρϑώσατο. καὶ 
δὴ φράσω. ἀναστομώδασα γὰρ εἷς μὲν τὸ παχὺ καὶ 
στεγανὸν ἀγγεῖον τοῦ πνεύμονος τὴν μεγάλην ἄρτη- 

οίαν, tig δὲ τὸ λεπτὸν καὶ μανὸν τὴν κοίλην φλέβα, 
τῷ πνεύμονι μέν. ὡς εἴρηται, μετέδωκεν ἀμφοτέρων 

τῶν ὑλῶν δικαίως, τὴν καρδίαν δ᾽ οὐδὲν ἧττον ἠλευ- 
ϑέρωσε τῆς περὶ αὐτὸν ὑπηρεσίας. ὥστ᾽ οὐδὲν ἔτι 
ϑαυμαστόν, εἰ μήϑ᾽ αἷμα μήτε πνεῦμα τῷ πνεύμονι 
πέμπουσα μήτε ταῖς x«9' ὅλον τὸ ξῷον ἀρτηρίαις Ὁ 

αὐτὴ χορηγοῦσα, καϑάπερ ἐπὶ τῶν τελείων, εἷς μόνην 
τὴν ἰδίαν ξωὴν ἐδεήθη πνεύματος ὀλιγίστου παντά- 
πασιν. ὃ μάλιστα μὲν οἶμαι κἀξ αὐτῆς τῆς μεγάλης 
ἀρτηρίας οἷόν v ἦν αὐτὴν λαμβάνειν. ἡ γὰρ τῶν 
ὑμένων ἐπίφυσις, ὡς ἔμπροσϑεν ἐδείξαμεν, οὐκ εἰς τὸ ss 

μηδὲν ὅλως, ἀλλ᾽ εἷς τὸ μήτε πολὺ μήτ᾽ ἀϑρόον εἰς 

αὐτὴν παραγίγνεσθϑαί τι πρὸς τῆς φύσεως ἐξευρέϑη. 

1 χρὴ Β | 2—8 τῷ zv. B τῷ om. DU|'" ἄλλων BU ἄλλως 
D | 8 τῶν λεγομένων BU τῶν om. D | 12 ἐπινορθώσατο U 
ἐπανωρϑ. B | 14 στενὸν D || 16 καὶ τῷ zv. codd., correxi || 17 
xol τὴν codd., corr. | 18 ἔτι] ἑαυτὸν ᾧ (920 παραπέψπουσα B ἢ 
22 ó4tyov D | 94 αὐτὴν BU αὐτῇ Ὁ ἃ 2) ἀϑοόως Ὁ 
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καὶ μέντοι κἀκ τοῦ πνεύμονος αἷμα καὶ πνεῦμα με- 

μιγμένον οἷόν τ᾽ ἐστὶν ἕλκειν αὐτὴν διὰ τοῦ || στόμα- 510 
τος. ἐφ᾽ ᾧ μόνῳ δύο χιτῶνας ἐλέγομεν ἔξωϑεν ἔσω 
πεφυκότας ἐπικεῖσθαι. τοῦτο γὰρ δὴ τὸ ἀγγεῖον ἐπὶ 

s τῶν κυουμένων ἐκ μὲν τῆς κοίλης φλεβὸς αἷμα δέχεται 
διά τινος ἀναστομώσεως ἀξιολόγου τὸ μέγεϑος᾽ ἐκ δὲ 
τῶν ἐν μὲν τοῖς τελείοις αἱματικῶν, ἐν δὲ τοῖς ἔτι 

κυουμένοις πνευματικῶν ὀργάνων ἐδείχϑη μὲν ἔμπρο- 
σϑὲεν αἷμα μεταλαμβάνον ἐπὶ τῶν τελείων ξῴων κατὰ 

10 πολλὰς καὶ λεπτὰς ἀναστομώσεις ἐχφευγούσας τὴν 

ὄψιν, ἑτοιμότερον δ᾽ ἂν ἐπὶ τῶν ἔτι κυουμένων τὸ 
πνεῦμα μεταλαμβάνοι. καὶ γὰρ δὴ καὶ τοῦτ᾽ ἔτι προσ- 
ϑεῖναι χρὴ φαινόμενον ἐπὶ τῶν ἐμβρύων οὐ σμικρὸν 

τεχμήριον αὐτοῦ τὸ τοῦ συνανεστομῶσϑαι πρὸς ἄλληλα 
15 τὰ δύο γένη τῶν ἀγγείων καὶ τοῦ μετεῖναί τι καὶ ταῖς 

φλεψὶ πνεύματος. εἰ γὰρ ἔτι προσεχομένου τοῦ xvov- 
μένου τῇ μητρὶ διελὼν τό τ᾽ ἐπιγάστριον αὐτῆς καὶ 
τὰς ὑστέρας, καϑ᾽ ὃν εἴρηται τρόπον ἐν ταῖς ᾿άνατο- 
μικαῖς ἐγχειρήσεσι, βρόχους ταῖς κατὰ τὸν ὀμφαλὸν 

30 ἀρτηρίαις περιβάλοις, αἱ κατὰ τὸ χόριον ἄσφυκχτοι πᾶσαι 
γενήσονται τῶν κατ᾽ αὐτὸ | τὸ ἔμβρυον ἔτι σφυξουσῶν" 511 
εἰ δὲ δὴ καὶ ταῖς φλεψὶ ταῖς κατὰ τὸν ὀμφαλὸν ἐπιβά- 
λοις τοὺς βρόχους, οὐκ ἂν οὐδ᾽ αἱ κατὰ τὸ ἔμβρυον 
ἀρτηρίαι σφύξοιεν ἔτι. κἀν τῷδε δῆλον ἅμα μέν, ὡς 

36 ἡ κινοῦσα τὰς κατὰ τὸ χόριον ἀρτηρίας δύναμις ἀπὸ 
τῆς τοῦ κυουμένου καρδίας ὁρμᾶται. ἅμα δὲ καὶ ὡς 

διὰ τῶν φλεβῶν κατὰ τὰς ἀναστομώσεις εὐποροῦσιν 

2 αὕτη D | 9 μεταλαμβάνων BD'U cor. D* | 10 ἐκφυ- 
γούσας U | 11 δ᾽ ἂν codd. b αὖ 14 τεκμήριον ie NN 
ys Ὁ J συναναστομοῦσϑαι U | 11 c om, ΒῸ | V& Ses V XS eS 
om. BU | 24 ἂν (repet.) ἔτι D | 26 ὡς καὶ S8 

2A* 
A 
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αἱ ἀρτηρίαι πνεύματος, ὑφ᾽ οὗ διασῴώξεσϑαι δύναται 
τὸ ἔμφυτον ϑερμὸν ἄχρι γοῦν τινος. οὔχουν οὐδὲ 
κατὰ τὴν καρδίαν αὐτὴν ἀδύνατον ἐκ τοῦ αἷμα περιέ- 

χοντος ἀγγείου γίγνεσθαί τιν᾽ ὠφέλειαν τῆς κατὰ τὴν 
ἀριστερὰν αὐτῆς κοιλίαν ἐμφύτου ϑερμασίας. δι᾽ idw: 
καὶ τῆς ἀναπνοῆς καὶ τῶν σφυγμῶν ἐδείχϑη τὰ ξῷα 

δεόμενα. κἀν τῷδε δῆλον ἅμα μέν, ὡς προνοητικῶς 

ἡ φύσις ἅπαντα κατεσκεύασεν, ἅμα δ᾽, ὡς τἀληϑὲς 
ἑαυτῷ μαρτυρεῖ πανταχοῦ, τὰ δ᾽ ὑπ᾽ ᾿Ερασιστράτου 
λεγόμενα περὶ τοῦ μηδ᾽ ὅλως ἐπιμίγνυσϑαι τὰς ὕλας 

οὔτε τοῖς φαινομένοις οὔτ᾽ ἀλλήλοις ὁμολογεῖ. δεί- 
κνυται γὰρ ἐκ τῶν εἰρημένων ἀρτέως ἅμα μέν, ὡς οὐ 

διότι πληροῦνται τοῦ παρὰ καρδίας πνεύματος αἴ ἀρ- 

512 τηρίαι, | διὰ τοῦτο διαστέλλονται, ἅμα δ᾽, ὡς ἕλκουσί 

τι κἀκ τῶν φλεβῶν xa9' ἑκάστην διάστασιν, ἅμα δὲ τ 
καὶ ὡς ἀναγκαῖόν ἐστιν ἐπὶ τῶν ἐμβρύων αἷμα παρὰ 

τῆς κοίλης φλεβὸς δεχομένης τῆς ἀρτηρίας τῆς φλεβώ- 

δους ἔλκεσϑαι., δηλονότι διαστελλομένης τῆς καρδίας, 

ἐξ αὐτῆς οὐκ ὀλίγον εἰς τὴν ἀριστερὰν κοιλίαν. τῆς 

ys τῶν ὑμένων ἐπιφύσεως οὐδὲν κωλυούδης᾽ ἔξωϑεν Ὁ 
γὰρ ἔσω φαίνονται πεφυκότες. ὥστε τῆς μὲν δυνά- 

μεῶς ἡ καρδία ταῖς ἀρτηρίαις ἐναργῶς φαίνεται χορη- 

γοῦσα τῆς κινούσης αὐτὰς οὐ μόνον ἐπὶ τῶν τελείων 

ἤδη ξῴων, ἀλλὰ κἀπὶ τῶν ἔτι κυουμένων, οὐ μὴν 
ὥσπερ ἀσκούς τινας αὐτὰς διαφυσῶσά τε καὶ πληροῦσα. 536 

δέδεικται μὲν οὖν καὶ δι’ ἑτέρων, ὡς οὐκ ἐκ τοῦ πλη- 

4 γενέσϑαι D | 4—5 τῇ... ἐκφύτῳ ϑερμασίᾳ B || 6 ἀναπνοῆς 
αὐτῆς U | 8 ὡς ὁ μὲν ἀληϑῶς D || 12—18 οὐ διότι] οὐδόλως U | 
18 περὶ καρδίου b | 14 διαστέλλεται U || 20 γε] τε BU | 28 τε- 
4éo» D || 24 καὶ ἐπὶ D | 26 — p. 818, 2 verba δέδεικται --- πλη- 
ροῦσϑαι add. BNU, om. D 
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ροῦσϑαι τὸ διαστέλλεσϑαι ταῖς ἀρτηρίαις ἐστίν, ἀλλ᾽ 

ἐκ τοῦ διαστέλλεσϑαι τὸ πληροῦσϑαι. φαίνεται δὲ 
κἀκ τῶν νῦν εἰρημένων οὕτως ἔχειν. ὅτι δ᾽ εἰ μὴ τῷ 
πληροῦσϑαι διαστέλλεσϑαι πεφύκασιν ὁμοίως τοῖς 

s ἀσκοῖς, ἀλλὰ τῷ διαστέλλεσϑαι πληροῦσϑαι, καϑάπερ 
αἱ φῦσαι τῶν χαλκέων, ἀναγκαῖον ἕλκειν αὐτάς τι κἀκ 
τῶν φλεβῶν, ὁμολογουμένων γε δὴ καὶ κατ᾽ αὐτὸν τὸν 

᾿Ερασίστρατον | τῶν πρὸς ἀλλήλας αὐταῖς ἀναστομώ- 513 
σξων, οἶμαι μὲν εἶναι παντὶ φανερόν" εἰ δὲ μή, ἀλλ᾽ 

10 ἐμοὶ καὶ τοῦτο δι᾿ ἑτέρων ἀποδέδεικται. ὥστ᾽ οὐ χρὴ 

μηκύνειν, ἀλλὰ τὴν ἀναστόμωσιν τῶν περὶ τὴν καρ- 

δίαν ἀγγείων ὧν εἴπαμεν ἕνεχα χρειῶν ἡγουμένους 

γεγονέναι, μαρτύριον οὐ σμικρὸν κἀκ τῶν ἀποδεδει- 

γμένων ἐν ἑτέροις ἔχειν. ὥσπερ γὰρ ἄλλων πολλῶν 
is τὴν χρείαν εἰπεῖν ἀμήχανον 3v ᾿Ερασιστράτῳ, κατὰ 

τὸν αὐτὸν οἷμαι τρόπον καὶ τούτων" οὔτε γὰρ οὐσῶν 

οὔτε οὐκ οὐσῶν τῶν εἰρημένων ἀναστομώσεων εὔπο- 

ρος ὁ λόγος αὐτῷ. οὐσῶν μὲν γάρ, ἐξ ἀνάγκης μίγνυν- 
ται κατὰ τὴν ἀριστερὰν κοιλίαν τῆς καρδίας αἱ ὅλαι" 

so μὴ οὐσῶν δέ, πῶς μὲν ἡ καρδία μεταλήψεται πνεύ- 

ματος, ἄπορον εἰπεῖν, πῶς δ᾽ οὐκ ἂν ἀδίκως ὃ πνεύ- 
μὼν ὡσαύτως τοῖς τελείοις τε καὶ τοῖς ἐμβρύοις διοι- 

κοῖτο, πολὺ τοῦτ᾽ ἀπορώτερον. ἀλλ᾽ οὔ τί γε κατ᾽ 
αὐτὴν τὴν ἀλήϑειαν ἄπορον οὔτ᾽ ἄλλο τι τῶν κατὰ 

3 τὸ σῶμα τοῦ ξῴου γεγονότων οὔτε τοῦτο, πάντα δ᾽ 

7 καὶ om. U | τὸν om. U | 8 αὐτὰς BU | 9 μὲν BU 
γὰρ D [12 εἴπεμεν U^ εἴπομεν BD p μῶν οὐ U κἀκ τούτων 
τῶν à. B κἀκ τούτου (τοῦ U?) v. &, DU, correxi | 16 τὴν χρείαν 
U χρείαν BD | 18 αὐτῶν ὁ λόγος U | 31 ἂν om. U (23 e$ τί 
γε BU οὔτε D'| 25— p. $74, 1 πάντη δ' εὔπορα ἱκανῶς NN SS 
dodiézafos cape? 
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ἱκανῶς εὔπορα καὶ σαφῆ καὶ ὁμολογοῦντ᾽ ἀλλήλοις τῷ 

δ14 γε περὶ τὴν τῶν ἐνεργειῶν εὕρεσιν εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς 
μὴ σφαλέντι. ταῦτα μὲν οὖν δὴ τόπος ἄλλος λόγων. 
ἡ φύσις δ᾽, ὥσπερ τὴν ἐξ ὀμφαλοῦ παραγιγνομένην εἰς 
ἧπαρ φλέβα καὶ τὰς ἀρτηρίας τὰς ἐπὶ ῥάχιν ἀποξη- 
ραίνει τῷ χρόνῳ καὶ οἷον μηρίνϑους τινὰς λεπτὰς 

ἀποφαίνει. κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὰς εἰρημένας 

ἀναστομώδσεις τῶν περὶ τὴν καρδίαν ἀγγείων ἀφανίζει 

τοῖς γεννηϑεῖσιν, ὅπερ οἶμαι καὶ μέγιστόν ἐστιν &ndv- 

τῶν ϑαυμάτων. ἃ γὰρ οὐδ᾽ ὅλως ἔμελλεν ἔσεσϑαι τ 
χρήσιμα τοῖς μηκέτι κυουμένοις, ταῦτ᾽ οὐδ᾽ εἶναι τὴν 
ἀρχὴν ἀνέχεται. καί μοι δοκεῖ τοῦ ποιῆδαι περιττότε- 

θόν τι τοῖς ἐμβρύοις παρὰ τὰ τέλεια πολὺ μεῖξον εἶναι 
τὸ ποιήσασαν, ὅτ᾽ οὐκ ἦν ἔτι χρεία, διαφϑεῖραι. περὶ 
μὲν δὴ τῶν κατὰ τὰ κυούμενα διαφερόντως ἐχόντων ι΄ 
παρὰ τὰ τέλεια ξῷα ταῖς χρείαις [τῶν] κατὰ τὰς μήτρας 

μορέων ἐφεξῆς ἅπαντα γράψομεν ἐπὶ τελευτηϑέντι πρό- 
τερον τῷ νῦν ἡμῖν προκειμένῳ λόγῳ παντί. οὐδὲ γὰρ 
οὐδὲ τούτων ἂν ἐμνημονεύσαμεν ἐν τῷδε, μηδενὸς 

515 κατηγορήσαντος ὧν εἴπομεν ὑπέρ τε | τῶν κατὰ τὴν Ὁ 
καρδίαν ὑμένων καὶ τῶν ἀγγείων τοῦ πνεύμονος τῆς 

ὑπαλλαξεως. ἐπὶ δὲ τὰ προκείμενα πάλιν ἐπανελϑόν- 
τὲς ἐξηγησόμεϑα τὰ λείποντα. λείπει δ᾽. ὡς οἵἷμαι, 
τῶν μὲν κατ᾽ αὐτὴν τὴν καρδίαν οὐδὲν ἔτι, τῶν δὲ 
τοῦ πνεύμονος καὶ τοῦ ϑώρακος πολλά᾽ περὶ ὧν ἁπάν- ss 

τῶν ὃ ἐφεξῆς τῷδε λόγος ἐξηγήσεται προσϑεὶς τῷ 

2 περὶ U παρὰ cett. | 8 τρόπος BU τρόπον ἄλλον D τό- 
zog ἃ | $—6 ἀναξηραίνει B | 9—10 ἁπάντων BU πάντων D | 
12 τοῦ] τοῦτο U || 18 τι om. D | περὶ D || 16 τῶν inclusi || 17 
φορέων B γωρίων DU | 11—18 προτέρω U (18 προκειμένῳ BU 
παρακ. D || 20 εἶπον U 
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πνεύμονι τὰ κατὰ τὸν λάρυγγα, τὸ ἄνω πέρας ὑπάρ- 

χοντὰ τῆς τραχείας ἀρτηρίας. 

TAAHNOT ΠΕΡῚ XPEIAX MOPION 
BIBAION EBAOMON. 

5. Cap.l Ὁ δὲ πνεύμων ὅτι μὲν ἀναπνοῆς τε xcloi6 
φωνῆς ὄργανόν ἐστιν, ἔμπροσθεν εἴρηται" διὰ τί δ᾽ 
ἐκ τοιούτων καὶ τοσούτων ἐγένετο μορίων, οἷάπερ. 
καὶ ὅσα νῦν ἐστιν αὐτῷ, καὶ ὡς οὔτε πλείω τούτων 

οὔτ᾽ ἐλάττω βέλτιον ἦν ἔχειν αὐτόν, ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῖς 
10 ὄγκοις τοῦ σώματος ἢ τοῖς σχήμασιν ἢ ταῖς συστάσε- 

σιν ἢ τῇ διαπλάσει παραλλάττοντα, κατὰ τὸν ἐνεστῶτα 
λόγον εἰρήσεται, τὴν ἀρχὴν κἀνταῦϑα ποιησαμένοις 

ἡμῖν, ὥσπερ εἶκός, αὐτὴν τὴν ἱστορίαν τῶν || τοῦ δ11 
πνεύμονος μορίων, ἣν ὅτι μὲν ἀνατέμνοντα τὰ ξῷα 

τὸ ϑεάσασθαι χρή, καὶ μὴ δοκεῖν ἱκανὸν εἶναι λόγον 

μηδένα ταῖς αἰσθήσεσιν ὁμοίως ἐκδιδάσκειν ἅπαντα 
τὰ κατὰ τὺ σπλάγχνον φαινόμενα, παντὶ τοῦτό γε 

πρόδηλον. οὐ μὴν ἀποκνητέον ys τούτου χάριν ἐξη- 

γήσασϑαι τῷ λόγῳ τὴν κατασχευὴν αὐτοῦ, τοὺς μὲν 
30 ἀνατετμηκύτας ἀναμιμνήσκοντας, τοὺς δ᾽ ὅλως ἀγνοοῦν- 

τας προδιδάσκοντας. 

Cap. I. Πλέγμα δή τι καὶ τοῦτ᾽ ἔστι τὸ σπλάγ- 
χνον, ὥσπερ καὶ τὸ ἧπαρ, ἀγγείων παμπόλλων, μαλακῇ 

1 καὶ τὰ U | ἄνω γε BD || ὃ ἐστιν ὄργανον DL | διὰ τί 
BU διότι DL | 1 τοσούτων καὶ τοιούτων DU | 8 αὐτοῦ DL ἢ 
14 ἀνατέμοντα (sic) U | 16 ἐκδιδάσκειν B -dBaw cett, | 18 γε 
om. B ye καὶ U | 90 ἀναμιμνήσκοντα V, ἃ 9. Ydeqes S. 
Theophil. HI 11 
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σαρκὶ καϑάπερ στοιβὴ τινι τὰς μεταξὺ χώρας ἀναπε- 
πληρωμένον. δρμᾶται δὲ τῶν ἀγγείων τὸ μὲν ἐκ τῆς 
ἀριστερᾶς κοιλίας τῆς καρδίας, τὸ δ᾽ ἐκ τῆς δεξιᾶς, 
τὸ δ᾽ ἐκ τῆς φάρυγγος. ἔπειτ᾽ ἐντεῦϑεν προϊόντα 
κατασχίξεται τρόπον ὁμοιότατον ἅπαντα, δίχα μὲν τὸ 
πρῶτον, ὅτι καὶ τοῦ πνεύμονος αὐτοῦ τὸ μὲν ἐν τοῖς 
δεξιοῖς ἐστι, τὸ δ᾽ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς τοῦ ξῴου μέρε- 

Gv, ὑμέσιν ἰσχυροῖς διειργόμενον᾽ ἔπειτα δ᾽ ἑκάτερον 

αὐτῶν αὖϑις sig ἕτερα τμήματα δύο τέμνεται. διότι 
518 καὶ τοῦ πνεύμονος ἐν ἑκατέρῳ μέρει δύο || ἐστὸν λοβώ. 1 

καὶ οὕτως ἤδη τέτταρα τὰ πάντα μόρια τῶν εἐἰρημέ. 

vov ἀγγείων ἑκάστου γενόμενα κατασχίξεται πολύει- 
δῶς εἷς τοὺς τέτταρας λοβοὺς τοῦ πνεύμονος. πέμπτου 

δ᾽ ὄντος λοβοῦ μικροῦ κατὰ τὴν δεξιὰν εὐρυχωρέαν 

τοῦ ϑώρακος, ὃν ἔδραν τέ τινα καὶ οἷον ὑποστόρεσμα s 

τῆς κοίλης φλεβὸς ᾷφαμεν ὑπάρχειν, ἀπὸ τῶν εἰς τὸν 

παρακείμενον αὐτῷ λοβὸν τὸν μέγαν ἀγγείων νενεμη- 

μένων ἀποβλαστήματα μικρὰ φερόμενα πάντη κατασχί- 

ξεται. περιέχει δέ τις ἔξωϑεν ὑμὴν λεπτὸς ἅπαντας 

τοὺς λοβούς, τῶν παρὰ τὸν στόμαχον εἷς τὴν γαστέρα Ὁ 

καταφερομένων νεύρων μόρι᾽ ἄττα δεχόμενος. καὶ 

ταῦτ᾽ ἐστὴν ἡ φύσις τοῦ πνεύμονος. ὅτι μὲν οὗν 

ἄμεινον ἦν ἀρτηριώδη μὲν αὐτοῦ γενέσϑαι τὴν φλέβα, 
φλεβώδη δὲ τὴν ἀρτηρίαν, ἡνίκα περὶ τῆς δεξιᾶς κοι- 

λίας τῆς καρδίας διελεγόμεϑα, σαφῶς ἐπιδέδεικται. ὃς 

Cap. 1. zfi& τί δὲ τρίτον αὐτοῖς ἀγγεῖον ἡ φύσις 
e? 

ἔξευξε, τὸ ἀπὸ τῆς φάρυγγος ὁρμώμενον. ὅ τινὲς μὲν 

1 καϑάπερ DU καϑάπερ ἐν B [1-2 ἀναπεπληρωμένων Ὁ || 
10 λοβώ DLU λοβοί B | 16 τε om. U || 17 τὸν om. B || 18 πάντη 
B πάντα Ὁ παντὶ D | 31 μόρι᾽ BU μόρια cett. | 27 ἐζεύξατο 
πὸ U 
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τραχεῖαν ἀρτηρίαν, ἔνιοι δὲ βρόγχον óvoudtovsi, νῦν 
εἰρήσεται, || πρότερόν γε τὴν κατασχευὴν αὐτοῦ διηγη- δ19 
σαμένοις ἡμῖν ἅπασαν. ἵν᾽ ὃ λόγος γίγνηται σαφής. 
ἔστι δή τι μόριον ἁπλοῦν ἐν τῷ τοῦ ξῴου σώματι, 

5 περὶ οὗ καὶ πρόσϑεν εἴρηται κατὰ τὸν τῆς χειρὸς λό- 
yov, ὃ τῶν μὲν ἄλλων ἁπάντων ἐστὶ σκληρότερον, 
μόνου δὲ {τοῦ ὀστοῦ μαλακώτερον, ᾧ τοὔνομα σχεδὸν 
ἅπαντες ἰατροὶ χόνδρον ἐπέϑεντο. τούτου τοῦ χόν- 
ὅρου πλεῖστον ἡ φύσις tlg τὴν κατασκευὴν τῆς τρα- 

10 χείας ἀρτηρίας παρασχευασαμένη κατέκαμψεν ἅπαντας 
εἰς ἀκριβὴ κύκλου περιφέρειαν, ὥστ᾽ ἔξωϑεν μὲν εἶναι 
τὸ κυρτόν, οὗ δὴ καὶ ψαύομεν, ἔσωϑεν δὲ τὸ κοῖλον, 

εἶτ᾽ ἐφεξῆς ἀλλήλων ἐν τῷ τοῦ τραχήλου μήκει ϑεῖσα 
καὶ πᾶν τὸ μεταξὺ λάρυγγός ve καὶ πνεύμονος ἐκ τού- 

is τῶν συμπληρώσασα συνέφυσεν αὐτοὺς ἰσχυροῖς συν- 

δέσμοις ὑμενώδεσιν, ὁμοιοτάτοις τοῖς τῶν καράβων 
ὀστράκοις. ὅσον δ᾽ αὐτῶν μέρος ὑποκειμένου τοῦ 
στομάχου ψαύσειν ἔμελλεν, τοῦτ᾽ οὐκέτι χόνδρον ἐπδί- 
ἥσεν, ἀλλὰ λείπει μέν τι τῷ κύκλῳ κατὰ ταῦτα τὰ 

30 μέρη. καὶ ἔστιν ὥσπερ σίγμα τῶν χόνδρων ἕκαστος" 
ὅϑεν | οἶμαι καὶ σιγμοειδεῖς αὐτοὺς ὀνομάξουσί τινες. 520 
κοινῇ δὲ κατά τε τούτων τῶν συνδέσμων καὶ τῶν 

ἄλλων τῶν κυχλοτερῶν καὶ προσέτι τῶν χόνδρων αὖ- 
τῶν ἄλλος τις ἔσωϑεν ἐπιτέταται χιτὼν ἀκριβῶς κυ- 

8 γίγνηται B γένηται οοὔξ. | 4 verba ἔστι δὴ — ἕκαστος 
exe. Orib. ΤΙ 320 ἢ ὃ σπληρότατον DL] Y δὲ τοῦ Otib, τοῦ om. 
codd. 10 ἅπαντας codd. om. Orib. | 13 καὶ om. B | 13 τιϑεῖσα 
Ὁ | 14 φάρυγγός BU | 15—18 συνδέσμοις BU δεσμοῖς D 
Orib. | 18 καράβων BU κοράκων DL | 18 Ψαύσειν Oribz ψαύειν 
codd. | 20 μέφη BU μόρια DL | 31 καὶ BU om. DL | 29 verba 
κοινῇ —- εἰς τὸ στόμα ero. Orib. TIL 92i | συνδίομων WS t 
σμῶν D 
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xAottQ1jc, ὑπαλείφων ἅπαντα, πυκνὸς μὲν xol στεγανός, 

. εὐθείας δὲ κατὰ τὸ μῆκος ἔχων τὰς weg, οὗ καὶ πρό- 
σϑὲεν οἷδά που μνημονεύσας, ὡς ἔστι συνεχὴς τῷ τό 
τε στόμα πᾶν ὑπαλείφοντι καὶ τὸ τοῦ στομάχου τε καὶ 

ὅλης τῆς γαστρὸς ἔνδοϑεν. καὶ μέν ys καὶ πάντ᾽ : 
ἔξωϑεν αὐτὰ περιλαμβάνει τις ὑμήν, οἷον ἀμφίεσμά 

τι καὶ περίβλημα τῆς συμπάσης ἀρτηρίας. ὧδε μὲν 

ἔχει φύδεως ἡ κατὰ τὸν τράχηλον ἀρτηρία, δι᾽ ἧς 

εἰσπνεῖ τε καὶ αὖϑις ἐχπνεῖ καὶ φωνεῖ ye καὶ ἐκφυσᾷ 
τὰ ξῷα. x«9' ὃ δὲ πρῶτον ὑπερβᾶσα τὰς κλεῖς ἐν τῇ 

τοῦ ϑώρακος εὐρυχωρίᾳ γίγνεται, σχίξεται κατὰ τοῦτο 

καὶ πάντη τοῦ πνεύμονος φέρεται μετὰ τῶν ἀπὸ τῆς 

καρδίας ἀγγείων sig ἅπαντας αὐτοῦ τοὺς λοβοὺς δια- 

νεμομένη. οὐ μὴν ἐξίσταταί γε τῆς ἄνωϑεν φύσεως 
οὐδὲ παραλλάττει κατά τι τῶν ἀποβλαστημάτων αὐτῆς j1 

δ21 οὐδέν, ἀλλ᾽ ὁμοίως ἅπαντα χόνδροι πολλοὶ σιγμοει- 
δεῖς ὑμενώδεσι δεσμοῖς συνεχόμενοι μέχρι τῶν ἐσχά- 

τῶν λοβῶν τοῦ δπλάγχνου διαφυλάττονται. τοῦτο 

μόνον ἐν τῷ πνεύμονι τὸ ἀγγεῖον ἀκριβῶς ἐστι καϑα- 

ρὸν αἵματος. ᾿Ερασίστρατος δὲ καὶ τὴν ἑτέραν ἀρτη- Ὁ 
οἵαν οἴεται τὴν λείαν. οὐκ ὀρθῶς ὑπολαμβάνων, ὡς 

πολλάκις ἤδη λέλεκται. ταύτῃ μὲν γὰρ ἀτμώδους 
αἵματος καὶ λεπτοῦ καὶ καϑαροῦ μέτεστιν οὐκ ὀλίγον" 

ἡ δὲ τραχεῖα τελέως ἐστὶν αἴματος ἄμοιρος ἔν ye τῷ 

κατὰ φύσιν ἔχειν τὸ ξῷον. ἐπειδὰν δέ τις ἢ ῥῆξις ἢ τὸ 
ἀναστόμωσις ἢ διάβρωσις ἀγγείου κατὰ τὸν πνεύμονα 

γένηται, τότ᾽ ἐκχεῖται μέν τι καὶ sig τήνδε τὴν ἀρτη- 

ὃ τῷ τό Orib.: τὸ om. U τῷ om. cett. | 4 ὑπαλείφων DL | 
b ἔσωθεν DL | 14 φύσεως supra scripto ϑέσεως B | 17 cv»- 
δέσμοις B || 19 ἐστι om. B | 22 δέδεικται B || 21 ἐνχεῖται (sic) Ὁ | 
z/»óe om. U 
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ρίαν αἵματος, ἐνοχλεῖ δὲ τῷ πνεύματι καταλαμβάνον 
αὐτοῦ τὰς ὁδούς, καὶ οὕτως ἤδη βήττει μὲν τὸ ξῷον, 
ἀναφέρεται δὲ τὸ αἷμα διὰ τῆς φάρυγγος εἷς τὸ στόμα. 

Cap. ΠΥ. Τί δὴ οὖν οὐκ ἀκριβῶς οὔτε χονδρώδη 
5 πᾶσαν οὔϑ᾽ ὑμενώδη τὴν ἀρτηρίαν ταύτην ἡ φύσις 
ἐδημιούργησεν, ἀλλ᾽ ἐναλλὰξ ἔϑηκε χόνδρον ὑμένι, καὶ 
τί δήποτε καὶ αὐτοὺς | τοὺς χόνδρους οὐκ ἀκριβεῖς 522 
κύκλους ἐποίησεν, ἀλλ᾽ ἐνδεῖ τι σμικρὺν ἑκάστῳ, ταῦτ᾽ 
ἤδη δίειμι. καὶ πρῶτον ἐξ αὐτῶν, ὅτι χόνδρου πάν- 

τὸ τῶς ἔδει τῷ τῆς φωνῆς ὀργάνῳ. δέδεικται γὰρ ἐν 

τοῖς Περὶ φωνῆς ὑπομνήμασιν, ὡς οὐχ ἅπασα πληγὴ 
τοῦ ἀέρος ἱκανὴ φωνὴν ἀπεργάσασϑαι, χρῆναι γὰρ δὴ 
συμμετρίαν ὑπάρχειν τινὰ τῆς τοῦ πλήττοντος οὐσίας 

τε ἅμα καὶ ῥώμης, ὡς ἐπ᾽ ὀλίγον ἀνθίστασϑαι τὸν 
16 ἀέρα, καὶ μὴ κατὰ τὴν πρώτην ἐμβολὴν ἀνατραπῆναι 

νικηϑέντα. καὶ ταύτην τὴν συμμετρίαν ὃ χόνδρος ἐν 

Toig ξῴοις κέκτηται, τῶν μὲν μαλακωτέρων ἢ κατ᾽ 

αὐτὸν ἀμυδρὰν ὑπ’ ἀρρωστίας τὴν περὶ τὸν ἀέρα 

πληγὴν ἀπεργαξομένων, τῶν δὲ σκληροτέρων ἑτοίμως 

so αὐτὸν ἀνατρεπόντων, ὡς μηκέτι μένοντα μηδ᾽ ἀνϑι- 
στάμενον ἐχδέχεσθαι τὴν πληγήν, ἀλλ᾽ ὑποφεύγοντά 

τὲ καὶ ἀποδιδράσκοντα δύσει μᾶλλον ἢ πληγῇ παρα- 

πλήσιόν τι πάσχειν πάϑημα. τούτων δὲ τὰς ἀποδείξεις 
οὐ χρὴ νῦν ἐπιξητεῖν ἀκούειν ὥσπερ οὐδ᾽ ἄλλης ἐνερ- 

36 γείας οὐδεμιᾶς. ἰδίᾳ γὰρ ὑπὲρ ἑχάστης γράψαντες 
ἐπὶ | ταύτην ὑστάτην ἐτραπόμεϑα τὴν περὶ χρείας 538 
μορίων διέξοδον ἁπασῶν δεομένην, ὡς καὶ κατ᾽ ἀρχὰς 

8 ἑκάστου BU || 8--9 ταύτη δίειμι DL | 9 γ᾽ ἐξ DL | 11 
τῆς φωνῆς DL | 19 ἀπεργάξεσϑαι U | 18 τινα ὁπάργειν τὰ 
15 ῥιβολὴν Ὁ ἐμβολὴν D'LU [ 30 μηδ᾽ V vig. cats. tS un Ww 
42 DL [ 26 ἐτράπηκεν (sic) B | 31 καὶ V ow, ce 
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ἐδείκνυμεν. ἐγνωσμένων ἤδη τῶν ἐνεργειῶν. ὃ μὲν δὴ 

χόνδρος ὁ κατὰ τὴν τραχεῖαν ἀρτηρίαν τὸ τῆς φωνῆς 

αὐτῆς ἐστιν ἴδιον Ópyavov: κἂν ἅπασα χόνδρος ἐγένετο 
μηδαμοῦ δεηϑεῖσα μήτε συνδέσμου μήτε χιτῶνος, εἰ μη- 

δεμίαν ἔμελλε κινήσεσϑαι κίνησιν εἰσπνέοντος ἢ ἐκπνέ- s 

οντος ἢ ἐκφυσῶντος ἢ φωνοῦντος τοῦ ξῴου. νυνὶ δ᾽ ἐν 

ἁπάσαις ταύταις ταῖς ἐνεργείαις δεομένη μακροτέρα τε 

γίγνεσϑαι καὶ αὖϑις βραχυτέρα καὶ στενοτέρα vs καὶ 
αὖϑις εὐρυτέρα. κατὰ λόγον οὐκ ἐκ μόνης τῆς χον- 

δρώδους οὐσίας ἐγένετο μήτε διαστέλλεσθαι μήτε Ov- 

στέλλεσθαι δυναμένης, ἀλλὰ τὴν ὑμενώδη. προσέλαβεν, 

(v εἷς τὰς εἰρημένας κινήδεις ἑτοίμως ἄγοιτο" δια- 

στελλομένου γὰρ ἐν ταῖς εἰσπνοαῖς ἅπαντος τοῦ ϑώ- 

ρθακοςς. ὡς ἐν τοῖς περὶ κινήσεως αὐτοῦ δέδεικται 

λόγοις, εἶτα τῇ πρὸς τὸ κενούμενον ἀκολουϑίᾳ πάντη τὸ 
τὸν πνεύμονα διαστέλλοντος, ὅσον ἐστὶν ὑμενῶδες τῶν 
ἀρτηριῶν τούτων. sig εὖρός τε καὶ μῆκος διίσταται 

524 ῥᾳδίως, ἐν μὲν || τοῖς τὸ σιγμοειδὲς τῶν χόνδρων ἀνα- 
πληροῦσι μέρεσιν εἰς εὖρος, ἐν δὲ τοῖς αὐτοὺς τοὺς 
χόνδρους συνάπτουσιν εἷς μῆκος. ἔνεστι δέ δοι τοῦτο 30 

καὶ τεϑνεῶτος ἤδη τοῦ ξῴου ϑεάσασϑαι σαφῶς ἐμφυ- 

σῶντι διὰ τῆς τραχείας ἀρτηρίας εἰς ἅπαντα τὸν 

πνεύμονα τὸ πνεῦμα κἄπειτ᾽ αὖϑις ἐκϑλίβοντί τε 
καὶ κενοῦντι. φανοῦνται γὰρ οἱ μὲν συνάπτοντες 

τοὺς χόνδρους δεσμοὶ κατὰ μὲν τὰς εἰσπνοὰς καὶ πλη- s5 

8 ἐστιν αὐτῆς DL | ἅπας ὁ χ. D'LU πᾶς χ. B ἅπασα D? | 
6 κινηϑήσεσθαι Ὁ U || 6 5] ἐκπνέοντος om. DL | φωνοῦντος B ἔκφων. 
cett. | 7 ταῖς ἐνεργείαις ταύταις B | καὶ στενοτέρα post μακρο- 
τέρα colloc. D | 8 post βραχυτέρα add. τε B | ye add. U om. 
cett. | 8—9 καὶ αὖθις εὐρυτέρα om. DL j| 11 τὴν μὲν DL | 
16 acroduevov U (e corr. ex £) κινούμενον cett. | 28 τὸ πνεῦμα 
om. DL 
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ρώσεις ὅλου τοῦ πνεύμονος τεινόμενοι καὶ διιστάντες 
ἐπὶ τοσοῦτον ἀπ᾽ ἀλλήλων τοὺς χόνδρους, ἐφ᾽ ὅσον 
αὐτοὶ πεφύκασιν ἐκτείνεσϑαι, κατὰ δ᾽ αὖ τὰς ἐκπνοὰς 

χαλώμενοι καὶ διπλούμενοι καὶ συντρέχοντες εἰς ἕαυ- 
50g, ὡς ἐπιτρέπειν τοῖς χόνδροις ψαύειν ἀλλήλων. 

οἱ δέ γε τὸ σιγμοειδὲς αὐτῶν ἀναπληροῦντες ἐν μὲν 
ταῖς εἰσπνοαῖς εὐρύνονταί τε διαφυσώμενοι καὶ κυρτοὶ 

πρὸς τοὐχτὺς γίγνονται, κατὰ δ᾽ αὖ τὰς ἐκπνοὰς χα- 

λῶνταί τε καὶ καταπίπτουσιν εἴσω. κἀν τούτῳ δῆλον, 
τὸ ὡς ἡ μὲν εἰς τὸ μῆκός τε καὶ τὴν βραχύτητα μετά- 

πτῶσις τοῦ σπλάγχνου διὰ τῶν συναπτόντων τοὺς 

χόνδρους γίγνεται μερῶν, T δ᾽ εἰς εὗρος ἐπίδοσίς | 
τε καὶ συνίξησις ὑπὸ τῶν ἀναπληρούντων ἑκάστου τὸ 595 
σιγμοειδές. 

1. — Cap. V. “Θστ᾽ οὐδὲν ἐνδεῖ τῷ πνεύμονι πρὸς τὸ 
μὴ οὐκ εἶναι φωνητικῷ τε ἅμα καὶ ἀναπνευστικῷ διὰ 
τὰς τραχείας ἀρτηρίας ὀργάνῳ. τῶν μὲν χόνδρων αὐ- 

ταῖς ὡς φωνητικοῖς, τῶν δὲ συναπτόντων τούτους 

δεσμῶν ὡς ἀναπνευστικοῖς ὀργάνοις ὑπαρχόντων. ὅτι 
30 δ᾽ ὃ χόνδρος οὗτός ἐστι τὸ πρῶτον τῆς φωνῆς ὄργα- 

vov, ὃ λάρυγξ ἐνδειχνύσθω σοι μάλιστα. καλεῖται δ᾽ 

οὕτω τὸ συνάπτον τῇ φάρυγγι τὴν τραχεῖαν ἀρτηρίαν 
μόριον, ὃ δὴ καὶ προπετὲς φαίνεται κατὰ τὸν τράχη- 
λὸν xol ψαυόντων σχληρόν ἐστι καὶ ἀνατρέχει κατα- 

ax» πινόντων. οὗτος οὖν ὅτι μὲν τὸ πρῶτόν τε καὶ xv- 
ριώτατόν ἐστι τῆς φωνῆς ὄργανον, ἐν τοῖς περὶ τῆς 

γενέσεως αὐτῆς ἀποδέδεικται γράμμασιν ὅτι δ᾽ ὅλος 

i ὕλου post πνεύμονος colloc. DL | 7 τε om. DL | 9 re 
om. DL | 31 ϑεικνύσθω DL | 32 τῇ BLU τῷ D ( 24 οσυϊπρότερος, 
B | 25 post μὲν add. αὐτὸ DLU | 26—9A τῆς wxXe γενέσεως, 
om. U[ 97 δέδεικται D 

a 



382 DlAAHNOT 

χόνδρος ἐστίν, οὐδὲν δεῖ λόγου" φαίνεται γάρ. ἐδείχϑη 
δ᾽ ἐν ἐκείνοις καὶ ὡς ἡ μὲν ἀρτηρία προρρυϑμίζξει τε 
καὶ προπαρασκευάζει τὴν φωνὴν τῷ λάρυγγι. γεγενη- 

626 μένην δ᾽ ἤδη | xav αὐτὸν ἐπαύξουσιν ὁ μὲν οὐρανί- 
6xog οἷον ἠχεῖόν τι προκχείμενος, ὁ δὲ γαργαρεὼν οἷον 
πλῆχτρόν τι, καὶ μέν γε καὶ ὡς οὐχ ἁπλῶς ἐχπνεόντων 

ἡ φωνὴ γίγνεται, καὶ ὡς ἴδιος ὕλη τῆς φωνῆς ἡ éx- 
φύσησίς ἐστιν, καὶ ὅπῃ διαφέρει τῆς ἐκπνοῆς αὐτῆς, 

καὶ ὡς οἱ τοῦ ϑώρακος αὐτὴν μύες ἀπεργάξονται, καὶ 
ὅστις ὁ τρόπος αὐτῆς τὲ ταύτης τῆς γενέσεώς ἐστι 

καὶ προσέτι καὶ τῆς φωνῆς. νυνὶ δ᾽, ὡς ἔφην, οὐδὲν 
μὲν τούτων ἀποδεικνύναι πρόκειται, χρώμενον δ᾽ ὡς 
ὑπάρχουσιν ἐπιδεικνύειν. ὡς οὐχ ἐνεδέχετο βελτίονα 

κατασκευὴν ἑτέραν ἀναπνευστικοῦ 9' ἅμα καὶ φωνη- 

τικοῦ γενέσϑαι μορίου. μαρτύρια δ᾽ ἄν, ὡς τὸ εἶκός, 
γίγνοιτο καὶ ταυτὶ τὰ νῦν ἀποδειχνύμενα περὶ τῆς 
χρείας αὐτῶν. ὡς ὀρϑῶς κἀκεῖνα προαποδέδεικται τὰ 

περὶ τῶν ἐνεργειῶν. οἷον καὶ ὅτι προπαρασκευάξεται 
μὲν ἡ φωνὴ τῷ λάρυγγι πρὸς τῆς ἀρτηρίας, οὐ μὴν 

ἤδη γέ zo καὶ xav ἐκείνην αὐτήν ἐστιν ἀκριβὴς 
φωνή, δέδεικται μὲν ἐν ἐκείνοις τοῖς λόγοις" ἀλλὰ 

μὴν ὅτι τὸ χονδρῶδες αὐτῆς μέρος ἐστὶν τὸ προρρυ- 
ϑμίξον τὴν φωνὴν ἐξηγούμενοι μαρτύριον ἐντεῦϑεν 

621 ἐπορισάμεϑα, | τῷ μὲν λάρυγγι. διότι καλῶς ἀπεδεί- 
xvvto τὸ πρῶτον τῆς φωνῆς ὑπάρχειν ὄργανον, τῇ δ᾽ 

ἀρτηρίᾳ, διότι τὸ μὲν χονδρῶδες αὐτῆς ὡς ὀργάνου 

6 τι post πλῆκτρον om. DL 1 ἡ om. BU | 10 αὐτῆς τε 
αὐτῆς Ὁ {11 τῆι φωνῆι DLU | 15 δεικνύειν DL | 17 πρυαπο- 
δέδεικται BU προαπεδείκψυτο DL | 20 αὐτήν om. DL | 22 τὸ 
post ὅτε om. BDL | 22—23 τὸ προρρυϑμίξον BU ὁ προρρυ- 
uv» DL || 28 ἐξηγούμενος DA | 24 καλῶφλ *oSüs V διττῶς 
B | 24—25 ἀπεδείχθη DL 

10 

15 
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φωνῆς ἔστι uóguov, τὸ δ᾽ ἄλλο πᾶν ὡς ἀναπνοῆς. 

καὶ δῆλον, ὡς οὐχ ἐνεδέχετο βέλτιον fv ὄργανον ὑπη- 
ρετεῖν ἐνεργείαις διτταῖς ἑτέρως κατασκευασϑὲν ἢ ὡς 

νῦν ἔχει. πάντως γὰρ ἐχοῆν αὐτὴν ἐξ ἀκινήτων τε 

s καὶ κινουμένων συντεϑῆναι μορίων, ἐπειδὴ τὸ μὲν τῆς 
φωνῆς ὄργανον οὐχ ἠδύνατο διαστέλλεσθαί τε καὶ 

συστέλλεσθαι, σκληρότερον εἶναι δεόμενον ἢ ὥστε 
ταῦϑ᾽ ἑκάτερα πάσχειν ἐν μέρει, τὸ δ᾽ αὖ τῆς ἀνα- 
πνοῆς οὐκ ἦν δυνατὸν εἰς τοσοῦτον γίγνεσθαι σκλη- 

10 ρόν, ὡς ῥυϑμίξειν φωνήν, ἐπειδὴ τὸ πρῶτον ἦν ἔργον 
αὐτοῦ κίνησις. ἀλλὰ νῦν γε τῶν κινουμένων μορίων 
τοῖς ἀκινήτοις ἐναλλὰξ τεϑέντων ἡ μὲν φωνὴ διὰ 
τῶν ἀκινήτων, ἡ δ᾽ ἀναπνοὴ διὰ τῶν κινουμένων 
γίγνεται. συγκινεῖται δ᾽ ἤδη πῶς κατά τι συμβεβηκὺς 

1 τοῖς κινουμένοις τὰ μὴ κινούμενα μεταφερόμενα πρὸς 
αὐτῶν ἐκ τοῦ συνῆφϑαι. καὶ τοίνυν καὶ τὸ τοῦ | 
πνεύμονος ἴδιον μόριον ἥδε ἡ ἀρτηρία ἐστί, καὶ δεόν- 558 
τῶς οἱ ἰχϑύες οὔτε ταύτην ἔχουσιν οὔτε τὸν πνεύμονα, 

διότι μηδὲ φωνῆς ὅλως ἐδέοντο xa9' ὕδατος διαιτώ- 
30 μένοι. πρὸς μέντοι τὴν ἀνάψυξιν τοῦ κατὰ τὴν καρ- 

δίαν ϑερμοῦ, διὸ καὶ τῆς ἀναπνοῆς ἐδεήϑημεν, ἡ τῶν 
βραγχίων αὐτοῖς ὑπὸ τῆς φύσεως ἐδόϑη κατασχευή, 

περὶ ἧς εἴρηται μέν τι καὶ πρόσϑεν, εἰρήσεται δὲ καὶ 
αὖϑις ἰδίᾳ τελεώτερον, ὅταν ὑπὲρ ἁπάντων τῶν ξῴων 

36 ὁ λόγος ἡμῖν γίγνηται. νυνὶ δ᾽, ὅτι πάντ᾽ ἀλλήλοις 
ὁμολογεῖ τε καὶ μαρτυρεῖ τἀληϑῆ τά τε περὶ τῶν χρειῶν 

3 Pp om. U | δ ἐπειδὴ] ἐπεὶ δὲ U ἐπεί τε B | 8 ἑκάτερα 
ταῦτα U | 9 γενέσθαι B | 10 τὸ om. U | 14 τι om. B ἢ 16 καὶ 
aute. om. D ] 21 ἐδεήθημεν B ἐδεήθη cett. | jj BU. μόνηρ 
D μόνη 1,} 30 πάντ᾽ B πάντα U πάντες cett. | 26 duoloqet xe 
scripsi? ὁμοϊογῆ re B ὁμολογεῖται V ἁμολόγηνταν We ete 
ταὶ add. U om. cet. 
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ἐν τῇδε τῇ διεξόδῳ λεγόμενα καὶ τὰ πρόσϑεν ὑπὲρ 
τῶν ἐνεργειῶν εἰρημένα. δείξαντες ἐπὶ τὰ λοιπὰ τῶν 
τοῦ πνεύμονος ἴωμεν μορίων. 

Cap. VL Φωνῆς μὲν ὄργανον ἔφαμεν ὑπάρχειν 

τὸν χόνδρον τῆς τραχείας ἀρτηρίας, ἀναπνοῆς δὲ τοὺς 

ὑμενώδεις δεσμούς, τὸ δ᾽ ἐξ αὐτῶν σύνϑετον, τὴν 

ἀρτηρίαν, ἀναπνευστικόν 8’ ἅμα καὶ φωνητικὸν εἶναι 

μόριον ἑτέραν ἀμείνονα κατασκευὴν οὐδεμίαν ἔχειν 

529 ἔτι δυνάμενον, si | ys μήτε τὰ σκληρότερα χόνδρου 

μήτε τὰ μαλακώτερα βέλτιον ἦν ὑπηρετῆσαι γενέσει τ 
φωνῆς. ἀλλὰ μηδ᾽ ἑτέρως, ἢ ὡς νῦν συνῆπται, δε- 
ϑέντα βέλτιον ἂν εἰς εὖρος καὶ μῆκος ἐκινεῖτο δια- 
στελλόμενα μὲν ἐν ταῖς εἰσπνοαῖς, συστελλόμενα δ᾽ ἐν 

ταῖς ἐκπνοαῖς. ὃν γὰρ αὐτῶν ὃ βούλει διαφϑείρας 

τῷ λόγῳ τὴν ἐνέργειαν εὐθὺς πᾶσαν ἅμ᾽ αὐτῷ δια- τ 

φϑερεῖς. εἰ μὲν οὖν ἐξέλοις τοὺς χόνδρους, ἀπολεῖς 

τὴν φωνήν. ἡ γὰρ τῶν ὑμένων τε καὶ χιτώνων οὐσία 
καὶ πάντων τῶν οὕτω μαλακῶν ὁμοίως ταῖς διαβρό- 

yoig χορδαῖς ἀνεπιτήδειος εἷς γένεσιν φωνῆς. εἰ δ᾽ 

αὖ τοὺς δεσμοὺς ἐξέλοις τῷ λόγῳ, διαφϑερεῖς τὴν το 

ἀναπνοὴν ἀκινήτοις ἀναϑεὶς ὀργάνοις. εἰ δὲ τοὺς 
μὲν αὐτῶν ἐξέλοις, τοὺς δὲ φυλάξαις, ἀπολεῖς τῆς 
ὅλης ἐνεργείας τοσοῦτον, ὕσον ὑπὸ τῶν ἐξαιρεϑέντων 

ἐγίγνετο τῶν μὲν γὰρ ἀλλήλοις συναπτόντων τοὺς 
e 

κύκλους δεσμῶν ἀπολομένων ἡ εἰς μῆκος ἐπίδοσις 36 

2 τῶν om. U || 8—9 ἔτι ἔχειν BDL || τὰ om. U || 10 τὰ om. U | 
βέλτιον ἦν BU βελτίονα DL | 11 συνῆφϑαι DLU || 15 ἅπασαν 
Ὁ | 15—16 διαφϑερεῖς scripsi: διαφϑειρεῖς Β διαφϑείρης D 
-&g Ὁ | 30 τὸν δεσμὸν DL | διαφϑειρεῖς B || 22 φυλάξαις scripsi: 
φυλάξεις BU φυλάσσοις DL | 28 ὕνης om. DU 26 ἀπολομένων 
U émoiiou. D ἀπολλυμ. B 

ullam... 
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τῆς ἀρτηρίας διαφϑαρήσεται. τῶν δὲ τὸ σιγμοειδὲς 
ἀναπληρούντων, ἡ εἰς sbgoc. 

Cap. VIL. 149! οὖν ἡ φύσις ταῦτα μὲν ἄκρας τέ- 580 

χνὴς ἐποίησεν ἔργα, τῆς ϑέσεως δ᾽ αὐτῶν ἠμέλησε 
5 τὸ μὲν κυχλοτερὲς τῶν χόνδρων ἔξωϑεν ϑεῖσα, τοὺς 

δὲ τὸ λοιπὸν αὐτῶν ἐξυφαίνοντας δεσμοὺς εἰς τὴν 

συμπλήρωσιν τῆς περιφερείας ἔσωθεν; ἢ καὶ τοῦτο 
τῆς αὐτῆς τέχνης ἐπίδειγμα, καϑὰ μὲν ψαύειν ἔμελλεν 
ἡ ἀρτηρία τοῦ στομάχου, τὸν συνάπτοντα τοὺς χόν- 

19 ὄρους δεσμὸν ὑποθϑείσης, καϑὰ δὲ τοῖς ἔξωϑεν ἐμπί- 
πτουσιν ὁμιλεῖν, αὐτὸν τὸν χόνδρον προβαλομένης, ἵνα 
μήϑ᾽ ὃ στόμαχος ὑπὸ τῆς σκληρότητος αὐτῶν ϑλίβοιτο, 
μήϑ᾽ ἑτοίμως ἡ ἀρτηρία βλάπτοιτο διὰ τῶν μαλακωτέ- 
ρῶν ἑαυτῆς μερῶν ὁμιλοῦσα τοῖς ἔξωϑεν; ὡς γὰρ δὴ 

is νῦν ἔχει, τῶν μὲν σκληρῶν αὐτῆς sig τὰ πρόσω τοῦ 
τραχήλου περαινόντων, τῶν Ói μαλακῶν ἁπτομένων 
τοῦ στομάχου, ϑαυμαστῶς ἕξκατέρῳ τῶν ὀργάνων ἡ 
φύσις ἐξεπορίσατο τὴν δυσπάϑειαν, τῷ μὲν στομάχῳ 
τὴν ἐκ τῆς ἀρτηρίας, ἐκείνῃ δ᾽ αὖ πάλιν τὴν ἀπὸ τῶν 

30 ἔξωϑεν. ἄρ᾽ οὖν τοῦτο μόνον ἀγαϑὸν ἐκ τῆς ϑέσεως 
τῶν χόνδρων τῆς ἀρτηρίας ἡ φύσις ἐτεχνήσατο τοῖς 
ξῴοις: ἢ καὶ τούτου τι μεῖ ξον ἕτερον sig τὰς τῶν δ81 
ἀϑροωτέρων σιτίων τε καὶ ποτῶν καταπύσεις; ἐμοὶ 

μὲν οὖν καὶ τοῦτο ϑαυμαστῶς αὐτῇ δοκεῖ παρεσκευά- 
36 σϑαι. εἰ γὰρ δὴ κύκλος ἀκριβὴς ἕκαστος τῶν χόν- 

ὅρων ἐγεγόνει, πρὸς τῷ ϑλίβειν τὸν στόμαχον ἐμβα- 

8 ταύτη ΤΠ} 4 αὐτῶν BU αὐτῆς DL, item 6}, 8 καϑὰ BU 
καϑ' ὃ DL | 10 καϑὰ BU κατὰ DL | 10—11 τοῖς &. ἐμπίπτουσιν 
BU τοὺς ἐ, ἐμπίπτοντας DL | 11 αὐτὸν BU αὐτοῦ DL | aoofaà- 
λομένης codd. | 14 ἑαυτῆς B αὐτῆς U αὐτοῦ DL |15 αὐτῆς RU 
αὐτοῦ DL|rà BU τὸ DL | 16 ἁπτομένου WV | V rectum S 
dxcerépor ceti, | 39 ἢ om. B | 93 τε om. D 

Ganzsvs ed. Helmreich I. 25 
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λὼν sig αὐτὸν τὴν κυρτότητα στενοχωρίαν τινὰ οὐ 

σμικρὰν ἂν παρεῖχεν ἐν ταῖς τῶν μειζόνων ὄγκων 

καταπόδεδσι. νῦν μὲν γὰρ ἐν τοῖς τοιούτοις καιροῖς ὁ 

κατὰ τοῦτο τεταγμένος χιτὼν τῆς ἀρτηρίας. ὑπὸ τῶν 

καταπινομένων ἐξωθούμενός vt καὶ εἰς τὴν εὐρύτητα 

τῶν χόνδρων ἀνατρεπόμενος, ἅπαντι τῷ κύκλῳ τοῦ 

στομάχου παρέχει τῇ τῆς τρογῆς ὑπηρετεῖσϑαι διόδῳ. 

τότε δ᾽ ἂν ἡ χκυρτότης τῶν χόνδρων προεμπίπτουδα 

ταῖς διαστάσεσι τοῦ στομάχου πολὺ μέρος αὐτοῦ τῆς 

εὐρύτητος ἀπέχλειεν x&v τούτῳ στενὴν ἀπειργάξετο 1 
τῶν σιτίων τὴν ὁδόν. ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἅμα καταπίνειν τε 
καὶ ἀναπνεῖν οἷόν τ᾽ ἦν. οὐχ ὅπως ἄν τι χρηστὸν ἐκ 

τῆς τοιαύτης ϑέδεως ἀπελάβομεν, ἀλλὰ καὶ προσεβλα- 

πτόμεϑα. εἰς ὕσον ἡ τοῦ στομάχου χυρτότης εἰς τὴν 

682 εὐρύτητα τῆς ἀρτηρίας ἀπεχεῖτο. τοῦ πόρου τῆς ἀνα- τ 

πνοῆς εἰς τοσοῦτον στενοτέρου γενομένου. νυνὶ δ᾽ 
ἐπειδὴ xo0' ἕτερον μὲν καιρὸν ἡ τῆς ἀναπνοῆς ἐνέρ- 
ytux, καϑ᾽ ἕτερον δ᾽ ἡ τῆς καταπόδεως ἐπιτελεῖται, 
συγχρῶνται ταῖς ἀλλήλων εὐρυχωρίαις i] τ᾽ ἀρτηρία 

καὶ ὁ στόμαχος, ὥστ᾽ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ πλείστην δι᾽ 30 
ἑκατέρων τῶν πόρων φέρεσϑαι τὴν οἰχείαν ὕλην. 
ἀλλὰ καὶ τὸ κυκλοτερὲς ἑκάτερον γενέσϑαι τῶν ὀργά- 

νῶν πρός τε τὸ πλείστην δι’ ἐλαχίστου χωρίου διέρ- 
χεσϑαι τὴν ὕλην xci πρὸς τὴν δυσπάϑειαν αὐτῶν 

ἄριστα παρεδκεύασται. δέδεικται γὰρ οὖν καὶ πρό- ss 

σϑεν., ὅτι τε δυσπαϑέστατον τοῦτο τῶν σχημάτων ὅτι 

e 

1 αὐτὸν Ὁ αὐτὴν BDL||2 ἂν om. codd. add. k | 6 Gx«»- 
τα DL || 8 zoocsuz. B zoosuz. Ὁ supra script. o. || 9—10 αὐτοῦ 
post εὐρύτητος colloc. DL || 10 ἀπειργάξετ᾽ ἂν B | 12 ὕπως k 
οὕτως codd. | 18—14 προσεβλαπτόμεϑ᾽ ἂν B | 15 ἀπεχεῖτο BU 
ὦπέγειν τὸ DL || 16 γινομένου Ὁ | 21 οἰκείαν codd. om. ch | 
24 αὐτῶν U αὐτῆς cett.| 26 δυσπαϑέστερον $ 
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Ts μέγιστον ἁπάντων τῶν ἴσην ἐχόντων περίμετρον. 
εἰ δὲ τοῦτο, δι᾽ ἐλαχίστων τοῖς ὄγκοις ὀργάνων πλείστη 
ῥᾳδίως ὕλη δύναιτ᾽ ἂν διέρχεσϑαι. τὸ δὲ καὶ διὰ 
κοινοῦ τινος αὐτὰ συνάψαι χιτῶνος ἀλλήλοις τὲ καὶ 

τ τῷ στόματι πῶς οὐ καὶ αὐτὸ ϑαυμαστόν; Ó γάρ τοι 
χιτὼν οὗτος ἐν μὲν τῷ στομάχῳ τῇ καταπόσει συνερ- 

γεῖν ἐδείκνυτο τὰ μέγιστα, κατὰ δὲ τὴν ἀρτηρίαν ἔν- 
δοϑέν τὲ τοὺς χόνδρους ὑπαλείφει καὶ αὐτὴν ἀνασπᾷ 
μετὰ τοῦ λάρυγγος εἰς τὴν φάρυγγα κατα πένοντος 538 

10 τοῦ ξῴου τρόπον ὁμοιότατον τῷ κατὰ τὰ κηλώνεια 
καλούμενα. διὰ τί δ᾽ ὑπαληλίφϑαι τοῖς χόνδροις τῆς 
ἀρτηρίας ἄμεινον ἦν τοιούτῳ χιτῶνι; διότι κἀκ τῆς 
κεφαλῆς τις ἔμελλεν εἷς αὐτὴν ῥυήσεσϑαι πολλάκις 

ὁρὸς οὐ χρηστὸς φλέγματος, ἔν τε τῷ καταπίνειν 
is ἐμπίπτειν τῇδε συνεχῶς μὲν τοῦ πύματος, ἐνίοτε δὲ 

καὶ τῶν σιτίων. ἔν ve ταῖς εἰσπνοαῖς δριμεῖα πολλάκις 

ἑλχϑήσεσϑαι ποιότης ἀέρος λιγνύος ἢ τέφρας ἢ ἀν- 
ϑράκων ἤ τινος ἑτέρας δυνάμεως φαρμακώδους μετέ- 

χουσα, κατά τε τὰς βῆχας ἐκκενώσεσθαι πῦον ἐνίοτε 
30 κακύηϑές τε καὶ διαβρωτικὸν ἤ τις ἕτερος χυμὸς 

ἤτοι χολῆς ξανθῆς ἢ μελαίνης ἢ φλέγματος ἁλμυροῦ, 
σαπέντων ἔνδον, ὑφ᾽ ὧν ἁπάντων ἀναγκαῖον ἦν ξύε- 
σϑαι καὶ δάκνεσθαι καὶ ἑλκοῦσϑαι τὸν χόνδρον. ὅτι 
δ᾽ ἢ ἀνίατα παντάπασιν ἢ δεινῶς ἐστι δυσίατα τὰ τῶν 

35 χόνδρων παϑήματα, παρὰ τῶν ἰατρῶν ἔνεστί σοι μαν- 

8 ῥᾷον DL | δ οὐ καὶ αὐτὸ U οὐκ αὐτὸ B οὐχ ἑαυτὸ DL | 
yerba ὁ γώρ rot — καλούμενα exc, Orib. III 323 | 8 ὑπαλείφει 
U ὁπαλείφειν cett. | αὐτὴν BU αὐτοὺς cett. | ἀνασπᾷ LU ἀνα- 
σπᾶν cett. | 9 τὸν φ. DL | 11 ὑπαληλεῖφϑαι DU | (8 QosseRiev 
DL ] 19 ἐκκενωθήσεσϑαι B | 20—21 χυμὸς ἢ ξωνϑὸς 7 sss 
ἢ φλεγματώδεις ἁλμυροῦ B| 34 δὲ 3 LU δὲ ce. 

30" 
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ϑάνειν. εἴπερ μὴ αὐτὸς ἐργάτης εἴης τῆς ἰατρικῆς" 

οὕτω μὲν γὰρ ἂν οὐδ᾽ ἐχείνων sig γε τὰ τοιαῦτα 
ὅ84 δέοιο | τὴν ἐμπειρίαν εἷς αὐτὰ φϑάνων διδάσκαλον 

ἔχειν. ὃ τοίνυν ὑποτεταγμένος τοῖς χόνδροις τῆς ἀρ- 

τηρίας χιτὼν εὐιατότατός ἐστι, καὶ πᾶν ὅ τι ἂν ἐν ε 
αὐτῷ γένηται πάϑημα καϑίσταται ῥᾳδίως. εἰ μή mov 

ἄρα διά τινα σηπεδόνα μεγάλην ἐκβρωϑέν τι μέρος 
αὐτοῦ τελέως γυμνὸν ἀποφήνειε τὸν χόνδρον. οὐ γὰρ 

ὅτι τὸ τοιοῦτον ἰαϑῆναι ῥάδιον, οὐ διὰ τὸν χιτῶνα 

δήπουϑεν, ἀλλ᾽ ὅτι πρὸς τὸν χόνδρον ἐτελεύτησε τὸ : 

πάϑημα. ὅπερ οὖν σπανίως νῦν, τοῦτ᾽ ἂν ἐγίγνετο 
συνεχῶς. εἰ φύσει γυμνὸς ἦν ὁ χόνδρος. διὰ τί 
δὲ λεπτὸς ἅμα καὶ πυκνὸς ἐγένετο καὶ μετρίως 

ξηρός; ἢ ὅτι παχύτερος μὲν γενόμενος. ἢ ὡς νῦν 
ἐστι, πρὸς τῷ μηδὲν ὠφελεῖν κατελάμβανεν ἂν οὐκ τ 

ὀλίγον τῆς καϑ' ὕλην τὴν ἀρτηρίαν εὐρύτητος" ἀραιὸς 

δ᾽ εἴπερ ἐγένετο, τήν τὲ πρὸς τὸν ὑποκείμενον χόν- 
δρον οὐκ ἂν ἀπέκλειε τῶν διαρρεόντων ὑγρῶν ὁμιλίαν, 

αὐτός v ἂν ῥαδίως διαβρεχόμενος βραγχώδη τὴν φω- 

viv ἀπειργάξετο. δι’ αὐτὸ γάρ τοι τοῦτο καὶ ξηρὸς m 

συμμέτρως ἐστίν. ἄμεινον γὰρ ἠχεῖ τὰ ξηρότερα τῶν 

διαβρόχων, ὥσπερ γε καὶ τὰ τελέως ξηρὰ κακοφωνό- 
δϑδτερα τῶν συμμέτρως ξηρῶν. ἐν μέν γε τοῖς περικαέσιν 

ἅπασι πυρετοῖς ἰσχυρῶς ἀναξηραινομένων τῶν κατὰ 

τὴν φάρυγγα καὶ τὴν ἀρτηρίαν τὰς ὑφ᾽ Ἱπποκχράτους ss 

ὀνομαξομένας κλαγγώδεις φωνὰς γίγνεσϑαι συμβαίνει" 

1 μὴ καὶ αὐτὸς B αὐτὸς μὴ DL 8 δέοιτο DL δέον B | 
4 ὑποτεταμένος Corn. | 6 καϑίστα DL | 8 τελέως U τελείως 
cett. | 11 νῦν BU ἦν DL | 14 ἢ ὅτι BU διότι DL; cf. Theophil. 

III 13 | 165—106 κατελάβομεν οὖκ ὀλίγα DL ( 22 τελείως DL | 
28 μὲν γὰρ B || 26 φωνὰς κλαγγώδεις Ὁ v. wer. V 

Ρ απ. Ὁ 
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οὕτω δὲ x&v role fgoig, ὅσα μακρὸν ἱχανῶς ἔχει τὸν 
τράχηλον καὶ ξηροὺς τοὺρ χόνδρους, ὥσπερ καὶ αἵ 

γέρανοι. καὶ γὰρ περὶ τούτων διὰ τοῦϑ᾽ Ὅμηρος 
ἔγραψε" 

s Κλαγγῇ ταί ys πέτονται ἐπ᾿ Ὡκεανοῖο ῥοάων. 

τὸ μὲν δὴ ξηρὸν ὄργανον sig τοσοῦτον κακόφωνον. 

ἐν δ᾽ αὖ τοῖς κατάρροις τε καὶ ταῖς κορύξαις βραγχώ- 
δης ἡ φωνὴ γίγνεται πλήϑει περιττῆς ὑγρότητος. ἅπερ 
ἅπαντα προγιγνώσκων ὃ δημιουργὸς ἡμῶν τὸν ὑὕποτε- 

10 ταγμένον τοῖς χόνδροις χιτῶνα συμμέτρως ξηρὸν ἀπειρ- 
γάσατο φυλαξάμενος ἑκατέραν τὴν ὑπερβολήν. ὧδε 
μὲν ἔχει φύσεως ἡ ἀρτηρία τοῦ πνεύμονος ἡ ἐκ τῶν 
βρογχίων συγκειμένη" καλεῖν γὰρ οὕτως ἔϑος τοῖς 
ἰατροῖς τοὺς χόνδρους αὐτῆς, ὥσπερ γε καὶ ὅλην μὲν 

15 βρόγχον, κεφαλὴν δὲ τὸ ἄνω πέρας αὐτῆς, ᾧπερ δὴ | 
καὶ λάρυγξ ὄνομα. ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς τούτων κατα- δ86 

σχευῆς ὀλίγον ὕστερον ἐροῦμεν. 
Cap. ΥΠΙ. Ὁ δὲ πνεύμων, ὅσον ἐπὶ τῷ παρόντι 

λόγῳ, τοῖς ἀμελέστερον τὰ τοιαῦτα σχοπουμένοις ἴσως 

30 ἂν δόξειεν ὧν δεῖται πάντ᾽ ἔχειν ἤδη δι’ ἑνὸς ὀργά- 

vov, τῆς τραχείας ἀρτηρίας, εἴ γε καὶ φωνεῖν δι᾽ αὐ- 
τῆς καὶ ἐκφυσᾶν καὶ ἐκπνεῖν καὶ εἰσπνεῖν (xovóg 

ἐστιν. ἀλλ᾽ εἰ προσέχοις τὸν νοῦν, ὡς οὔτ᾽ αὐτὸ 

τοῦτο τὸ ὄργανον ἔχει πω χορηγίαν αἵματος, ὅϑεν 
25 ϑρέψεται. πρὶν ξευχϑῆναί τινας αὐτῷ φλέβας, o00 ἡ 

1 κἀν Theophil.: καὶ codd. | 8 καὶ γὰρ xai U | 5 Jl. ΠῚ 6 | 
9 post ἡμῶν add. ϑεὸς BU | 11 ἑκατέρων DL | verba ὧδε — 
ὄνομα exc. Orib. III 328 | 18 ἔθος om. DL, ante οὕτως colloe. 
B | 14 αὐτῆς BU αὐτοῦ DL | 15 κεφαλὴν δὲ τὸ ἄνω π. αὐτῆς 
BU καὶ τὸ ἄνω π. αὐτοῦ DL | 921—323 αὐτὴς WV τον WV v 
38 ἑκανός U ἱκανῶς ceti, 98—94 αὐτὸ τοῦτο Ὁ «ὐπὸ esM. 
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καρδία πρὸς τῆς ἀναπνοῆς οὐδὲν ὀνίναται πρὶν συνα- 

φϑῆναι δι᾽ ἑτέρας ἀρτηρίας πρὸς τήνδε, γνοίης ἄν, ὡς 

καλῶς ἡ φύσις ἕτερον ἀγγείων γένος διττὸν ἀνέμιξέ 

τε καὶ διέπλεξε ταῖς τραχείαις ἀρτηρίαις, ἀλλὰ καὶ ὡς 

οὐκ ἐνδέχεταν μετέωρον ἀγγεῖον ἀκίνδυνον μένειν 5 

σχιξόμενον, εἰ μή τις εἷς τὴν σχίσιν αὐτοῦ τεϑείη 

μαλακή τε καὶ δπογγοειδὴς οὐσία. καϑάπερ στοιβὴ 

πληροῦσά τε τὸ μεταξὺ πάντων τῶν ἀγγείων κενὸν 

687 ἔρεισμά τέ τι καὶ ἔρυμα γιγνομένη τῆς κατὰ | τοῦτ᾽ 

ἀσϑενείας" γνοίης δ᾽ ἄν, ὡς ὀρϑῶς vs καὶ προνοητι- τὸ 

κῶς ἡ σὰρξ τοῦ πνεύμονος ἐγένετο. ταύτης μέν ye 

καὶ ἄλλη τίς ἐστιν οὐ σμικρὰ χρεία, περὶ ἧς ὀλίγον 

ὕστερον ἐροῦμεν. ἀλλ᾽ αἵ ys πρὸς τὴν καρδίαν 
μέλλουσαι συνάπτειν τὰς τραχείας ἀρτηρίας αἱ λεῖαι 

πολλάκις μὲν ἐδείχϑησαν ἤδη λεπτὸν καὶ καϑαρὸν xc: 
ἀτμῶδες αἷμα περιέχειν καὶ μὴ μόνου πνεύματος 
ὑπάρχειν ὄργανα, μαρτυρεῖ δ᾽ οὐχ ἥκιστα καὶ ὁ παρὼν 

αὐταῖς λόγος. εἰ γὰρ δὴ κἀκεῖναι τελέως εἰσὶν αἴμα- 

τος ἄμοιροι καϑάπερ αἷ τραχεῖαι ἀρτηρίαι, τοῦτο γὰρ 
᾿Ερασίστρατος ὑπολαμβάνει, τί οὐκ εὐθὺς εἰς τὴν καρ- so 

δίαν αἴ τραχεῖαι περαίνουσι; διὰ τί δὲ φλεβῶν ἀπο- 

βλαστήματα σμικρὰ ταῖς μὲν τραχείαις ἐμφύεται. ταῖς 

λείαις δ᾽ οὐκ ἐμφύεται; μάτην γὰρ ἂν οὕτως ἡ μηδὲν 

εἰκῇ δημιουργοῦσα καὶ κατ᾽ αὐτὸν ἐκεῖνον φύσις οὐ 

τὰς λείας μόνον ἀρτηρίας τοῦ πνεύμονος, ἀλλὰ καὶ 535 

τὰς φλέβας εἴη πεποιηκυῖα, τὰς μέν, ὅτι ταῖς τραχείαις 

8 ἕτερον codd. ἑτέρων b | 8 τε U τῆς B γε DL|9 τι add. 
U om. cett. | 10 δ᾽ om. BU || 13 ὕστερον ὀλίγον DL || 14 μέλ- 
λουσι DL | τὰς τραχείας ἀρτηρίας om. DL | 16 μόνον DL | 
17 ὄργανον DL | 18 αὐταῖς U αὐτοῖς B αὐτῷ DL || 22 ἐκφύεται 
DL (| 23 ἐχφύεται DL | àv om. DL || 24 φύσις post δημιουρ- 
7o$s« colloc. DL 



ΠΕΡῚ XPEIAS MOPION VII, 8. 391 

ἄντικρυς ἡ καρδία συνάπτεσϑαι δυναμένη τῶν λείων 
οὐκ ἐδεῖτο, τὰς δ᾽ αὖ φλέβας, ὅτι χαὶ τῶν ἀρτηριῶν | 
αὐτῶν τὸν χιτῶνα καὶ πάντων ἁπλῶς τοῦ ξῴου τῶν ὅ88 

μορέων ἐκ φλεβὺς καὶ ἀρτηρίας καὶ νεύρου πεπλέχϑαι 

s φησὶ καὶ τρέφεσϑαί γε πρὸς τῆς ἐν αὐτῷ φλεβὸς 
ἕκαστον, τῆς ἁπλῆς ἐκείνης καὶ λόγῳ ϑεωρητῆς, οὐδὲν 
τῆς μεγάλῃς φλεβὺς ταύτης τῆς συνθέτου δεόμενον. 

εἴπερ οὖν ἡ μὲν ἀριστερὰ τῆ: καρδίας κοιλία πνεῦμα 
μόνον ἐν ἑαυτῇ περιέχει. καϑάπερ ἡ ἀρτηρία ἡ τρα- 

10 χεῖα, καὶ διὰ τοῦτο τῶν λείων οὐδὲν δεῖ τῷ πνεύμονι. 
τροφῆς δ᾽ ἐπεισάκτου παρὰ φλεβὸς οὐδεμία χρήξει 
τῶν ἀρτηριῶν, εὔλογον ἦν ἐκ μόνων τῶν τραχειῶν 
τὸν πνεύμονα γεγονέναι. πρὸς γὰρ αὖ τοῖς ἄλλοις 
οὐδὲ τοῦτ᾽ ἔστιν εἰπεῖν Ἐρασιστράτῳ βοηϑεῖν ἐπιχει- 

τὸ ροῦντα, διότι τῇ καρδίᾳ συναφϑῆναι τὰς τραχείας 
ἀρτηρίας ἀδύνατον ἦν ἐκ χόνδρων συγκειμένας. ὡς 

γὰρ ἀλλήλαις διὰ μέσων τῶν ὑμενωδῶν σωμάτων 
συνάπτονται, οὕτω καὶ τῇ καρδίᾳ δήπου δυνατὸν ἦν 

αὐτὰς συναφϑῆναι. τί δή zov οὗν οὐχ ἕν γένος 

30 ἀρτηριῶν ἐγένετο κατὰ τὸν πνεύμονα; διὰ τί δὲ καὶ 
φλεβῶν αὐτῷ ἐδέησεν, ᾿Ερασιστράτῳ μὲν ἄπορον εἰπεῖν, 

ὥσπερ καὶ διὰ τί φλεβώδης μὲν ὃ χιτὼν ταῖς | ἀρτη- 539 
φίαις, ἀρτηριώδης δὲ ταῖς φλεψίν, ἡμῖν δ᾽ οὐκ ἄπορον. 
ἀλλὰ καὶ μαρτυροῦσιν ἐναργῶς οἱ περὶ τῶν χρειῶν 

30 λογισμοὶ ταῖς ὑπὲρ τῶν ἐνεργειῶν ἀποδείξεσιν. ἐπει- 
δὴ γὰρ αἱ μὲν ἄλλαι πᾶσαι xe9' ὅλον τὸ ξῷον ἀρτη- 

τ τῆς BU καὶ DL | 14—15 ἐπιχειροῦντα U ἐπιχειροῦντι 
cett, | 16 χόνδρου DL | 17 ἀλλήλαις scripsi: ἀλλήλοις BU 
ἀλλήλων D | 18 οὕτω καὶ scripsi: οὕτω ante διὰ colloc. codd. V, 
19 αὐτὰς scripsi: αὐτοῖς U αὐταῖς B αὐτῷ Ui V οὖν WV. uev 
ὌΠ 31 αὐταῖς BU 
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ρίαι μετέχουσιν αἵματος, ὥσπερ καὶ ἡ ἀριστερὰ κοιλία 

τῆς καρδίας, αἱ τραχεῖαι δὲ μόναι καϑαραὶ [τυγχάνου- 

σιν] οὖσαι διὰ μέσων τῶν λείων συνήφϑησαν τῇ 
καρδίᾳ, πάντως δήπου καὶ τὰ τούτων στόματα πρὸς 

τῆς μηδὲν ἀλόγως ἐργαξομένης φύσεως εἰς τοῦϑ᾽ ἥκει s 
συμμετρίας, ὥστ᾽ ἀτμῷ μὲν καὶ πνεύματι δίοδον παρέ- 
χειν, αἵματι δὲ καὶ ταῖς οὕτω παχείαις οὐσίαϊς ὑπάρχειν 

ἄβατα. καὶ εἴ ποτ᾽ ἄρα τὴν κατὰ φύσιν ἀπολέδειε συμ- 

μετρίαν ἀναστομωϑθέντα, διαδίδοταί τι ταῖς τραχείαις 
ἀρτηρίαις ἐκ τῶν λείων αἷμα καὶ βῆχά τε παραχρῆμα w 

ποιεῖ καὶ ἀναγωγὴν αἵματος. ἀλλ᾽ ἔν ys τῷ κατὰ 
φύσιν ἔχειν αὐτό τε τὸ μεταλαμβανόμενον ἐκ τῶν 

τραχειῶν εἰς τὰς λείας πνεῦμα παντελῶς ὀλίγον ἥ τε 

σὰρξ τοῦ πνεύμονος ἀερώδης ὁρᾶται καὶ πνεύματος 

μεστή, σαφῶς εἰς πέψιν ἀέρος ἐνδεικνυμένη παρε- τ 
540 ὀκευάσϑαι, καϑάπερ ἡ τοῦ ἥπατος tig || τὴν τῆς τρο- 

φῆς. εὔλογον γὰρ οὐκ ἀϑρόως οὐδ᾽ ἐξαίφνης τὸν 

ἐξωϑεν ἀέρα τοῦ κατὰ τὸ ξῷον πνεύματος γίγνεσϑαι 

᾿ τροφήν, ἀλλὰ κατὰ βραχὺ μὲν ἀλλοιούμενον, ὥσπερ γε 

καὶ τὰ σιτία, δεχόμενον δὲ τὴν οἰκείαν ποιότητα τῷ m 
συμφύτῳ πνεύματι χρόνῳ πλείονι, καὶ ταύτης τῆς 

ἀλλοιώδεως τὸ πρῶτον Üpyovov ὑπάρχειν τὴν τοῦ 

πνεύμονος σάρκα, καϑάπερ ys καὶ τῆς εἰς αἷμα μετα- 

βολῆς ἡ σὰρξ τοῦ ἥπατος ἐδείκνυτο τὴν αἰτίαν ἔχειν. 
᾿Ερασίστρατος δὲ κἀνταῦϑα δέον αἰτιάσασϑαι ποιότη- s 
τος οἰκειότητά τε καὶ ἀλλοτριότητα, λεπτότητά τε καὶ 

2—8 δυὺ τυγχάνουσιν delendum aut οὖσαι deleto τυγχάνουσαι 
&cribendum videtur || 4 δήπου scripsi: δέπου BU που DL || 6 ὥστ᾽ 
BU ὡς DL | παρέχειν scripsi: ἔχειν DLU σχεῖν B praebeant N || 1 
τραχείαις B || 8 ἄβατον DL || 12 λαμβανόμενον U || 18 verba ἢ ve — 
ἔγεεν exc. Orib. 111880 || 17 ἀϑρόως BU ἀϑροόον DL || 26'Eoccíovoc- 
zog Scripsi: —ov codd. | αἰτιᾶσϑαι D ἃ 2$ τε (gero Yoes) om. OV. 

pm 
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παχύτητα οὐκ οἷδ᾽ ὕπως αἰτιᾶται πνεύματος olóusvog 

ἀπόλλυσϑαι διὰ τοῦτο τούς τ᾽ ἐν τοῖς Χαρωνίοις 

βαράϑροις καὶ τοὺς ἐν τοῖς νεωστὶ κεχρισμένοις οἴχοις 

τιτάνῳ καί τινας ἐξ ἀνθράκων ὀσμῆς καὶ τῶν ἄλλων 

s τῶν τοιούτων, ἀδυνατοῦντος ἐν τῷ σώματι στέγεσϑαι 

τοῦ πνεύματος ὑπὸ λεπτότητος. ἄμεινον δ᾽ ἦν, ὥσπερ 
τῶν βρωμάτων οἰκεία μὲν ἡ τῶν ὀσπρίων τε καὶ λα- 
χάνων καὶ ἄοτων καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων ἐστὶν 

ἡμῖν ποιότης, ἀλλοτρία || δ᾽ 4j τε τῆς κανϑαρίδος καὶ δ41 
1ο ἡ τοῦ λαγωοῦ τοῦ ϑαλαττίου καὶ ἡ τῶν ἄλλων τῶν 

τοιούτων, οὕτω νομίξειν ἀέρος εἶναί τινα ποιότητα, 

τὴν μὲν οἰκείαν τε καὶ φίλιον τῷ τοῦ fov πνεύματι, 
τὴν δ᾽ ἀλλοτρίαν τε καὶ φϑαρτικήν, εἰ γὰρ ἅπαξ εἰς 
ἔννοιαν ἀφίκετο τούτου, τήν τε τῶν ἀνθράκων λιγνὺν 

τὸ οὐκ ἂν ἐτόλμησε λέγειν λεπτοτέραν ἀέρος καϑαροῦ, 

σαφῶς ἅπασι φαινομένην παχυτέραν, ἐξήτησέ τ᾽ ἂν 
οἷμαι τὰ τῆς πέψεως αὐτοῦ παρεσχευασμένα τῇ φύσει. 

μόρια. ἢ τοῦτο μὲν καὶ πάνυ γελοῖον, ᾧ μηδὲ περὶ 
τῆς τοῦ αἵματος γενέσεως εἴρηταί τι μηδὲ περὶ τῆς 

30 τῶν ἄλλων χυμῶν, τοῦτον ἀξιοῦν εἰς τοσοῦτον φυσιο- 
λογίας ἥκειν, ὡς καὶ τὴν τοῦ πνεύματος ἀλλοίωσίν r& 

καὶ πέψιν ἐπίστασθαι. περὶ μὲν δὴ τούτων ἑτέρωϑι 
πρὸς αὐτὸν ἐπὶ πλέον εἴρηται. τὸ δ᾽ ἐκ τῶν τραχειῶν 
ἀρτηριῶν πνεῦμα τὸ ἔξωϑεν ἑλχϑὲν ἐν μὲν τῇ σαρκὶ 

1 πάχος U | τοῦ πνεύματος DL | οἰόμενον DL | 2 χαρωνείοιρ, 
B | 3 βόϑροις B | τοῖς v. κεχρισμένοις οἴκοις BU τῇ v. κεχρι- 
σμένοις (sic) οἰκίᾳ DL | 4 τιτάνοις DL | τινὰς scripsi: τινὸς 
codd. et ez quorundam carbonum odore N | 8 ἄρτων BU ἄρτου 
DL | τῶν ante τοιούτων om. U τῶν τοιούτων ἄλλων B | 9 ἡμῖν 
om. DL | ἀλλότριος BU || 9—10 xol τοῦ ϑαλαττίου λαγωοῦ B 
ἡ om. U | 12 ταύτην uiv B | φίλεον BU φίλην DL (| 18 ἀλλά- 
τριόν Ὁ || 16 ἐτόλμησε DL ἐτόλμα BU | Yt οἴομαι Ὃ X, S νὰν 
ze B|[ 38 verba τὸ δ᾽ — γίγνεται exc, Orio, WV 328 
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τοῦ πνεύμονος τὴν πρώτην ἐργασίαν λαμβάνει, μετὰ 

ταῦτα δ᾽ ἐν τῇ καρδίᾳ τε καὶ ταῖς ἀρτηρίαις καὶ μά- 

λιστα ταῖς κατὰ τὸ δικτυοειδὲς πλέγμα τὴν δευτέραν, 

642 ἔπειτα τὴν τελεωτάτην ἐν ταῖς τοῦ | ἐγκεφάλου κοι- 

λίαις, ἔνϑα δὴ καὶ ψυχικὸν ἀκριβῶς γίγνεται [πρό- 
τερον]. ἥτις δ᾽ ἐστὶν ἡ χρεία τοῦ ψυχικοῦ τούτου 

πνεύματος καὶ πῶς ἀγνοεῖν ἔτι τὸ ἀκριβέστατον ὃμο- 

λογοῦντες οὐσίαν ψυχῆς ὅμως οὕτω τολμῶμεν ὀνομά- 

ξειν. οὐ νῦν ἂν εἴη λέγειν καιρός. ἀλλ᾽ ὑπομνήδαντας, 

ὡς ἡ σὰρξ τοῦ πνεύμονος ἅμα μὲν ἀναπληροῖ τὴν τ 

σχίσιν τῶν ἀγγείων, ἅμα δὲ πέττει τὸν ἔξωϑεν ἀέρα, 

περί τε τῶν εἰς τὰς τραχείας ἀρτηρίας ἐμφυομένων 

φλεβῶν. ὑπὲρ ὧν ὀλίγον ἔμπροσθεν ἐλέγομεν, εἶπόν- 
τας αὖϑις, ὡς, ἐπειδὴ τελέως ἠπόρουν αἵματος αἴδ᾽ αἱ 

ἀρτηρίαι. δεόντως sig αὐτὰς ἐκ τῶν ἔξωϑεν μερῶν 1 

ἐμπεφύκασιν αἱ φλέβες. καὶ ὡς, εἰ x&v ταῖς λείαις ἡ 

φύσις ἐγίγνωσκε μὴ περιεχόμενον αἷμα, πάντως ἄν που 

καὶ τῆς τούτων τροφῆς προὐνοήσατο, καὶ μέντοι καὶ 

ὡς ἀρτηριώδει μὲν εἰναι τῇ φλεβί, φλεβώδει δὲ τῇ 
ἀρτηρίᾳ βέλτιον Tv, ὡς ἔμπροσϑεν ἀπεδείξαμεν. ἀνα- 90 
μὠνήσαντας τὰ κεφάλαια, καιρὸς ἂν εἴη μεταβαίνειν 

ἐπί τι τῶν ἑξῆς, ἐκεῖνο μόνον ἔτι προσϑέντας, ὡς διὰ 
τὰ προειρημένα μέσην ἡ φύσις ἔταξε τὴν τραχεῖαν | 

548 ἀρτηρίαν τῆς τε λείας καὶ τῆς φλεβός. ἑκατέρᾳ γὰρ 
αὐτῶν ἔδει πλησιάξειν, τῇ μὲν λείᾳ, διότι τὴν χρείαν ss 
τῆς ἀναπνοῆς τῇ καρδίᾳ διὰ μέσης ἐκείνης ἡ τραχεῖα 

eo 

4 ἐπιστατεῖ τελεώτατα DL | 4---ὅ post κοιλέαις statim se- 
quuntur in DL ab verba τῆς καρδίας ἀφικέσθαι p. 581, 6 k, 
λείπει πολλὰ D in marg. | ὅττι πρότερον Ὁ πότερον B; delen- 
dum videtur || 6 ἥτις δ᾽ BU δ᾽ οὖν τις Caius | τούτου τοῦ ψυ- 
χιχοῦ U | 129 τε om. ὕ | 18 μέντοι BU uv γε Caius || 22 τι 
τῶν] τὰ B || 94 λείας τε U | ἑκατέρους Ὃ ἑκατέρους Sus 

»-α Ὁ ΠΝ 
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παρέχει, τῇ δὲ φλεβί, διότι δεῖται τρέφεσϑαι παρ᾽ 

αὐτῆς. διὰ ταῦτα μὲν οὖν ἐτάχϑη μέση. διὰ τί δ᾽ 
ὄπισϑεν μὲν αὐτῆς ὡς πρὺς τὴν ῥάχιν ἡ φλέψ ἐστιν, 
ἔμπροσθεν δ᾽ ἡ ἀρτηρία; ὅτι πορρωτέρω προάγειν 

Ὁ ἀπὸ τῆς καρδίας ἀσϑενῆ καὶ λεπτὸν ἔχουσαν τὸν 
χιτῶνα τὴν ἀρτηρίαν οὐκ ἦν ἀσφαλές. δεόντως οὖν 
τουτὶ μὲν τὸ ἀγγεῖον ἀνίσχον τῆς καρδίας εὐθὺς εἰς 

τὸν πνεύμονα κατασχίξει. ϑάτερον δὲ τὸ ἰσχυρότερον 
ἀπάγει πορρώτερον ὀπίσω τῆς ἀρτηρίας. αὕτη μὲν 

1ὸ χαὶ ἡ τούτων αἰτία. καιρὸς δ᾽ ἂν εἴη τῶν ἐφεξῆς 

ἔχεσϑαι. ἐδείκνυτο δὴ πρός τε τὸ μὴ συστέλλεσθαι 
καὶ διαστέλλεσϑαι ῥᾳδίως χρῆναι τὰς φλέβας ἐν ταῖς 
ἀναπνοαῖς ὃ χιτὼν αὐτῶν σκληρὺς γεγονέναι, καὶ πρὸς 
τὸ τρέφεσϑαι λεπτῷ καὶ ἀτμώδει, μὴ παχεῖ καὶ ϑολερῷ 

is τῷ αἵματι τὸν πνεύμονα. τὸ δὲ μὴ διαστέλλεσϑαι καὶ 

συστέλλεσϑαι πρὸς | δύο ταῦτ᾽ ἐδείκνυτο χρήσιμον δ44 
ὑπάρχειν, εἴς τε τὸ σύμπασαν τοῦ ϑώρακος τὴν εὐρυ- 

χωρίαν ἀνακεῖσθαι καὶ σχολάξειν τοῖς τοῦ πνεύματος 
ὀργάνοις καὶ πρὸς τὸ μηκέτι παλινδρομεῖν εἰς τὴν 

30 καρδίαν ἐξ αὐτῶν βιαίως τὸ αἷμα" τούτου γὰρ τὴν 
φύσιν οὐ σμιχρὰν πεποιῆσϑαι πρόνοιαν, ὡς κἀκ τῆς 

τῶν ὑμένων ἐπιφύσεως ἐδείχνυτο. καὶ μέν ys καὶ 
τῶν ἀρτηριῶν ὃ χιτὼν ἀπεδείχϑη λεπτὸς γεγονέναι 
πρὺς τὸ τρέφεσϑαι τὸν πνεύμονα πλείστῳ τῷ παρ᾽ 

9. αὐτῶν αἵματι καϑαρῷ καὶ λεπτῷ καὶ ἀτμώδει τὴν 
φύσιν ὑπάρχοντι καὶ πρὸς τὸ ῥᾳδίως ἑλκούσῃ τῇ καρ- 

6 δεόντως BU εἰκότως Caius | ? τοῦτο U || 9 πορρώτερον 
scripsi : πρότερον. BU πορρωτέρω Caius | μὲν οὖν Β΄} 11 τε BU 
γε Caius | τῶς μὴ (sic) U | 12 καὶ Wiaecllisadat U in marg. ( 
17—18 τὴν εὐρυχωρίαν τ. b. B | 33 ἐδείκνυτο WV tv&evwvoxea. 
Caius; monstrabatur Ν᾽ 
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δίᾳ μεϑιέναι τὸ πνεῦμα. τούτων οὖν ὅτῳ μέλει τὰς 
ἀποδείξεις ἐπίστασϑαι. τὸν πρὸ τούτου λόγον ἐπιμελῶς 
ἀναγιγνωσκέτω. 

Cap. ΙΧ. Περὶ δὲ τῶν ὑπολοίπων ἤδη μοι λέγειν 
καιρός. ἐπειδὴ γὰρ ἡ χρεία τῆς ἀναπνοῆς, ἡ πρώτη 

μὲν καὶ μεγίστη, φυλακὴ τῆς ἐμφύτου ϑερμασίας ὑπάρ- 

χειν ἐδείκνυτο, Óv ἣν καὶ παραχρῆμα διαφϑείρεσϑαι 
τὰ ξῷα στερούμενα τῆς ἀναψύξεως, ἡ δ᾽ ἐλάττων τε 

καὶ δευτέρα ϑρέψις εἶναι τοῦ ψυχικοῦ πνεύματος ἐλέ- 

545 yero, ϑαυμάζξειν || ἤδη προσήκει τὴν φύσιν, ὅπως ἅμα Ὁ 

μὲν εἰς ταῦτ᾽ ἐπιτηδείως ἔχοντα τὸν πνεύμονα κατε- 

δὀκεύασεν, ἅμα δ᾽ εἰς γένεσιν φωνῆς. ὅτι μὲν οὖν τὰς 
λείας ἀρτηρίας ἁπάσας εἰς μίαν ἀρχὴν ἀνεστόμωδε τὴν 
ἀριστερὰν κοιλίαν τῆς καρδίας, ἵναπερ ἡ τῆς ἐμφύ- 

του ϑερμασίας ἐστὶν ἀρχή, κατὰ τοῦτο μὲν ὡς ἀνάψυ- πα 

tuv συνεχῆ τῇ καρδίᾳ παραδκευάσασαν αὐτὴν ἐἔπαι- 

νεῖσϑαι δίκαιον. ὅτι δὲ διά τε τῶν αὐτῶν τούτων ἐν 
ταῖς τῆς καρδίας συστολαῖς, ὅσον αἰϑαλῶδες ἐν αὐτῇ 

καὶ λιγνυῶδες, ἀποχεῖται, καὶ πολὺ μᾶλλον ἔτι διὰ τῆς 

μεγάλης ἀρτηρίας slg τὰς ἄλλας. ὡς καὶ ταῦϑ᾽ ὑπὲρ τ 

τοῦ μὴ σβεσϑῆναί ποτὲ καταπνιγεῖσαν ὑπὸ μοχϑηρῶν 

περιττωμάτων τὴν ἐν τῇ καρδίᾳ ϑερμασίαν ἀσφαλῶς 

προνοησαμένην αὐτὴν ὑμνεῖσϑαι προσήκει. τὸ δὲ καὶ 
τὴν τοῦ πνεύμονος σάρκα μαλακὴν καὶ μανὴν καὶ 

ἀφρώδη ποιῆσαι χάριν τοῦ τὸν ἔξωϑεν ἀέρα προπέτ- s 

τειν, ὡς τροφὴν οἰκείαν προνοηδαμένην αὐτὴν τῷ 

πνεύματι τῷ ψυχικῷ ϑαυμάξεσϑαν δίκαιον. ὅτι δέ, 

καίτοι τριῶν ἀγγείων διαπλεκόντων τὸν πνεύμονα, 

14 ἵναπερ) ἅπερ U || 17 τε om. Ὁ 18 τῆς om. B 256—926 
προπέττειν scripsi: προσπίπτειν codd.; aerem digerat N | προσ- 
πίπτειν ἀέρα B 
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μιᾶς μὲν φλεβός, διττῶν δ᾽ ἀρτηριῶν, ἅπαν εἰς τὰς || 

τραχείας ἀρτηρίας ἐποίησεν ἕλκεσϑαι τὸ πνεῦμα καὶ δ46 
αὖϑις ἐντεῦϑεν ἐκπέμπεσϑαι φωνούντων, ἵν᾽ ἐπὶ πλεῖ- 
στον ἡμῖν οἷόν v' jj διαλέγεσθαι μὴ δεομένοις συνε- 

s χοῦς εἰσπνοῆς, ὡς ἂν ἑχάστης αὐτῶν εἰς μακρὸν ἐξαρ- 
χούσης, ἐν τούτῳ πάλιν ὡς τοῦ βελτίστου προνοησα- 

μένην αὐτὴν ἐπαινεῖσθαι δίκαιον. ἐγὼ μὲν δὴ δείξω 

τὸ γιγνόμενον αὐτό τε καὶ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ διδάξω 
τῷ λόγῳ. σὸν δ᾽ ἂν εἴη λοιπὸν ἐπαινεῖν τὸν ταῦτα 

10 κατασχευασάμενον, εἴ γε μὴ φϑονερὸς εἶ δικαίων 
ἐπαίνων. ὅτι μὲν οὖν ὃ πνεύμων ἅπασαν ἐχπεπλήρωκε 
τὴν εὐρυχωρίαν τοῦ ϑώρακος, καὶ ὡς, εἴτε διαστέλ- 

λοιτο, συνδιαστέλλεται κατὰ πᾶν καὶ αὐτός, εἴτε συ- 
στέλλοιτο, συστέλλεται, ἐν τοῖς περὶ τῆς κινήσεως αὐ- 

15 τῶν ἔμαϑες ὑπομνήμασιν. ἀλλὰ καὶ ὡς τοῖς ἕλκουσιν 
ἅπασιν ὀργάνοις τῇ moóg τὸ κενούμενον ἀχολουϑίᾳ 

πρότερον ἕπεται τοῦ βαρυτέρου τὸ κουφότερον, καὶ 
ὡς διὰ τῶν εὐρυτέρων στομάτων ἑτοιμότερον αὐτοῖς 
πληροῦσϑαι, καὶ ταῦτ᾽ ἐν ἐκείνοις ἔμαϑες. καὶ μέν 

30 γὲ καὶ ὡς τῶν μὲν τραχειῶν ἀρτηριῶν ἕν ἁπασῶν ἂν 
εἴη στόμα μέγιστον ἀνίσχον εἰς τὴν | φάρυγγα, τῶν δ41 
δὲ λείων ἕτερον ἕν εἰς τὴν ἀριστερὰν κοιλίαν τῆς 

καρδίας, ὥσπερ γε καὶ τῶν φλεβῶν sig τὴν δεξιάν, 
xci ὡς ἐκ μὲν τῆς φάρυγγος ἀὴρ ἕλκεται μόνος sig 

30 τὰς τραχείας ἀρτηρίας, ἐκ δὲ τῆς δεξιᾶς κοιλίας αἷμα 
μόνον εἰς τὰς φλέβας, ἐκ δὲ τῆς ἀριστερᾶς ἐξ ἀμφοῖν 

$ τοῦ om. U | 7 δὴ om. B | 10 εἶ BU εἴης Caius | 
19—13 εἴτε ϑιαστέλλοιτο κατὰ πᾶν cite συστέλλοιτο καὶ αὐτὸς 
ἐν τοῖς Ὁ εἴτε διαστέλλει εἴτε διαστέλλεται κατὰ πάντα "κὰν, 
αὐτὸς ἐν τοῖς B] 14 τῆς κινήσεως U τῆς om. B | 3 v σα V V 
d» om. BU [21 ἀνίσχον B ἀνέχον V 
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TL μικτόν. εἰ δὴ ταῦτα μνημονεύεις ἅπαντα συνϑεὶς 

αὐτά, ῥᾳδίως ἐξευρήδεις τοῦ προκειμένου τὴν ἀπό- 

δειξιν. διαστελλομένου γὰρ τοῦ πνεύμονος πρῶτον 

μὲν ἀκολουϑήσει τὸ κουφότατον, ὃ δή ἐστιν ὃ ἔξωϑεν 
ἀήρ, καὶ πληρώσει τὰς τραχείας ἀρτηρίας" δεύτερον 

δὲ τὸ ἐκ τῆς ἀριστερᾶς κοιλίας τῆς καρδίας καὶ πλη- 

ρώσει τὰς λείας" ἔσχατον δὲ καὶ τρίτον ἐπὶ τούτοις 
τὸ αἷμα. πρὶν δὲ τὰς τραχείας ἀρτηρίας τελέως πλη- 

ρωϑῆναι πνεύματος, εἷς οὐδέτερον τῶν ἄλλων ἐνδέχε- 

ταί τι μεταληφϑῆναι. καὶ μὴν εἴπερ τοῦϑ᾽ οὕτως νυ 

ἔχει, μόνως ἂν οὕτως ἐγχωρήδειεν εἴς τε τὰς λείας 

ἀρτηρίας καὶ τὰς φλέβας εἰσρυῆναί τι παρὰ τῆς καρ- 

δίας, εἰ διαστέλλοιτο μὲν ὃ ϑώραξ ἔτι. φϑάνοιεν δ᾽ 
ἔχειν ἤδη τὴν μεγίστην αἱ τραχεῖαι διάστασιν. εἰ δ᾽ 

δάβδᾶμα μὲν ὃ ϑώραξ παύοιτο | διαστελλόμενος, ἅμα δ᾽ x 

ἐκεῖναι τὴν μεγίστην ἔχοιεν διάστασιν, οὐδεὶς ἔτ᾽ ἀπο- 
λείπεται χρόνος οὔτε ταῖς λείαις ἀρτηρίαις οὔτε ταῖς 

φλεψίν. ἐν ᾧ διαστήσονται. μηκέτι γὰρ τοῦ πνεύμο- 
νος διαστελλομένου. διότι μηδ᾽ ὃ ϑώραξ, οὐδὲ τῶν 

μορίων αὐτοῦ δύναιτ᾽ ἂν ἔτι διαστέλλεσϑαί τι. δῆλον m 
οὖν, ὡς, εἴπερ ἐπεδείξαιμεν, ὅτι τὴν μεγίστην τοῦ 
πνεύμονος διάστασιν αἱ τραχεῖαι μόναι διαστελλόμεναι 

καταλαμβάνουσιν, εὐθὺς ἂν ἀποδεδειγμένον εἴη, διότι 

καὶ μόναι κατὰ τὰς εἰσπνοὰς πληροῦνται. τίς οὖν ἡ 
τοῦδε ἀπόδειξις; ἐπὶ τεϑνεῶτος ἤδη τοῦ ξῴου διὰ τοῦ x 

λάρυγγος ἐμφυσῶν πνεῦμα πληρώσεις μὲν δήπου τὰς 
τραχείας ἀρτηρίας, διιστάμενον δ᾽ ἐπὶ πλεῖστον ὄψει 

ων 

1 μνημονεύοις B | 4 ὁ om. U | 10 τέ μέγα ληφϑῆναι U | 
11 ἂν post ἐγχωρήσειεν colloc. U οὕτως om. U || 13 φϑά- 
zovot B || 20 αὐτοῦ om. Β ἢ 28 διότι Ὁ ὅτι Β ἃ 24 μόνον αἱ U αὶ 

256 τοῦδε BU τούτου 
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τὸν πνεύμονα τὸν ἴσον ὄγκον ἐν αὐτῷ τῶν τε λείων 
ἀρτηριῶν καὶ τῶν φλεβῶν φυλαττουσῶν. ᾧ δῆλον, 
ὡς ἱκανὰς εἰς μεγίστην διάστασιν ἄγειν τὸν πνεύμονα 

τὰς τραχείας ἀρτηρίας ἡ φύσις ἐδημιούργησε, καὶ δι᾽ 

5 ἑνὸς τούτου σοφίσματος εἰς ταύτας μόνας ἀναγκαῖον 

ἐποίησεν ἐν ταῖς εἰσπνοαῖς εἰσιέναι τὸν ἔξωϑεν ἀέρα. 
πότ᾽ οὖν εἰς τὴν καρδίαν ἕλκεται τὸ πνεῦμα; | κατὰ δ49 

τὰς διαστολὰς αὐτῆς δηλονότι, καϑάπερ yt καὶ κατὰ 
τὰς συστολὰς αὖϑις ἐχκρίνεται. τὰς μὲν γὰρ λείας, 

10 ἀρτηρίας ὑπηρετεῖν χρὴ ταῖς τῆς καρδίας κινήσεσι, 
τὰς δὲ τραχείας ταῖς τοῦ πνεύμονος. ὅτι δ᾽ ἀρχαὶ 

δύο τούτων τῶν κινήσεών εἶσιν ὅλῳ τῷ γένει διαφέ- 
ρουσαι, καὶ ὡς αἵ μὲν τῆς καρδίας ὑπὸ τῆς φύσεως. 
αἱ δὲ τοῦ ϑώρακος ὑπὸ τῆς ψυχῆς γίγνονται, δέδεικται. 

18 πολλάκις" ἀλλὰ καὶ ὅτι βέλτιον ἦν ἡμέτερον ἔργον 
εἶναι τὴν ἀναπνοὴν ὑπηρετοῦσαν ἀεὶ τοῦ ξῴου τῇ 
βουλήσει. κατὰ τὺν πρὸ τούτου λόγον ἀποδέδεικται. 
καὶ πάντ᾽ ἔοικεν εἰς ἄκρον ἥκειν προνοίας τε ἅμα καὶ 

τέχνης τῷ δημιουργῷ τά τε κατὰ τὴν καρδίαν καὶ τὸν 
so πνεύμονα μόρια. λείπειν γὰρ οὐδὲν ἔτι νομίξω, πλὴν 

ὃ καὶ χωρὶς ἐμοῦ δύναιτ᾽ ἄν τις εἰδέναι τῶν ἔμπρο- 
GOsv εἰρημένων ἀναμνησϑείς, ἔνϑα περὶ τῆς τῶν 
νεύρων εἰς ἅπαντα τὰ μύρια διανομῆς ἔλεγον. εἴσεται 
γὰρ ἐξ ἐκείνου τοῦ λόγου, διότι καὶ τῷ πνεύμονι βέλ- 

ss τιον ἦν, ὥσπερ καὶ τῇ καρδίᾳ καὶ τῷ ἥπατι καὶ τῷ 
σπληνὶ καὶ τοῖς νεφροῖς, ἐλαχίστων μεταλαβεῖν τῶν 
νεύρων. 

3 ἱκανὰς scripsi: ἱκανῶς BU | 8 αὐτὰς B | 18 πάντ᾽ U 
πάντα B. πάντως Caius | ἄκρον scripsi: ἄκραν BU ( προνοίας Ὁ 
πρόνοιαν B | 19 τέχνης U τέχνην B | 19—98 sexi. τὸν πνεῦψονο. 
καὶ τὴν καρδίαν μόρια U | 96. μεταλαμβάνειν Ὃ 
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550 — Cap. X. Ἀλλὰ καὶ περὶ τῆς εἰς τοὺς λοβοὺς αὐτοῦ 
σχίσεως εἴρηται. καὶ χρὴ καὶ περὶ τούτων τῶν κεφα- 
λαίων ἀναμνῆσαι μόνον, ὡς πρώτην μὲν χρείαν ὁμοίαν 

τοῖς κατὰ τὸ ἧπαρ ἔχουσιν. ὡς γὰρ ἐκεῖνο κωϑάπερ 
δακτύλοις τισὶ τοῖς λοβοῖς ἀσφαλέστερον περιλαμβάνει s 
τὴν κοιλίαν, οὕτως Ó πνεύμων τὴν καρδίαν. ἔπειτα 

δὲ καὶ ὡς ἐν ἑκατέρῳ τῷ μέρει δυοῖν ὄντοιν ὃ μὲν 
ἕτερος τὴν ἄνω τοῦ ϑώρακος εὐρυχωρίαν τὴν ὑπὲρ 

τὰς φρένας, ὃ δ᾽ ἕτερος τὴν κάτω καταλαμβάνει. καὶ 

μέν γε καὶ ὡς ὃ πέμπτος ὃ σμικρὸς ὁ κατὰ τὸ δεξιὸν τὸ 

μέρος, ὁ τρίγωνος, ἕνεκα τῆς κοίλης γεγένηται φλεβός. 

καὶ μέν γε καὶ πρὸς τὸ διαστέλλεσϑαι καὶ συστέλλε- 

σϑαι ῥᾷόν τε ἅμα καὶ δυσπαϑέστερον τῷ παντὶ 
σπλάγχνῳ ἡ εἰς τοὺς λοβούς ἐστι τομή. συνεχὲς γὰρ 
εἴπερ ἑαυτῷ κατὰ παντ᾽ ἐγεγόνει τὰ μέρη, τάχ᾽ vw 

ἐπόνησέ ποτε τῶν μορίων αὐτοῦ τι κατὰ τὰς σφοδρο- 

τέρας εἰσπνοάς, ἀϑρόως ἁπάσας τοῦ ϑώρακος ἐχπλη- 

ροῦν ἀναγκαξομένου τὰς εὐρύτητας. ἵν᾽ οὖν καὶ τοῖς 

δ61 στενοῖς αὐτοῦ μέρεσιν ὑποδύοιτο ῥαδίως, ἡ εἰς || τοὺς 

λοβοὺς τμῆσις ἐπιτηδειοτέρα. περὶ μὲν δὴ τῶν τοῦ" 

πνεύμονος μορίων εἴρηται. 

Cap. ΧΙ. Μεκτέον δ᾽ ἂν ἐφεξῆς εἴη περὶ τῶν τοῦ 
λάρυγγος. ἔστι γὰρ καὶ οὗτος ὄργανον πνεύματος, 

ὀνομάξεται δ᾽, ὡς καὶ πρόσϑεν ἔφαμεν. οὐ τοῦτο μό- 

vov, ἀλλὰ καὶ βρόγχου κεφαλή, διότι καὶ αὐτὴν τὴν ἢ 

τραχεῖαν ἀρτηρίαν βρόγχον καλοῦσι. σύγκειται μὲν 
οὖν ἐκ τριῶν μεγάλων χόνδρων οὐδὲν ἐοικότων τοῖς 

κατὰ τὴν ἀρτηρίαν οὔτε τὸ μέγεϑος οὔτε τὸ σχῆμα. 

10 μικρὸς U || 18 δυσπαϑέστερα Ὁ | 16 ποτε om. U | 22 τῶν 
om. U 
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κινεῖται δ᾽ ὑπὸ μυῶν, κατὰ μὲν τὴν ἰδίαν αὐτοῦ 
σύνϑεσιν δώδεκα, κατὰ δὲ τὴν πρὸς τὰ παρακείμενα 

κοινωνίαν ἑτέρων ὀχτώ. μέγιστος μὲν οὖν ἐστιν αὐ- 
τοῦ τῶν χόνδρων ὃ ἔμπροσθεν, οὗπερ καὶ ψαύομεν, 

5 ἔξωϑεν μὲν κυρτός, ἔσωϑεν δὲ κοῖλος ὑπάρχων, ὅπλῳ 
σκεπαστηρίῳ μάλιστα παραπλήσιος, οὐ τῷ κυκχλοτερεῖ 
πανταχόϑεν. ἀλλὰ τῷ προμηκεστέρῳ τῷ καλουμένῳ 

ϑυρεῷ. καὶ τοὔνομά yt τῷ χόνδρῳ κατὰ τὴν πρὸς 
τοῦϑ᾽ ὁμοιότητα τοῖς ἀνατομικοῖς ἀνδράσιν ἐτέϑη 

10 καλέσασιν αὐτὸν ϑυρεοειδῆ. δεύτερος δ᾽ || ἕτερος τού- δῦ3 

Tov χόνδρος, ὅσον ἐλάττων τούτου, τοσοῦτον τοῦ 
τρίτου μείξων, ἐκ μὲν τῶν ἔνδον τέτακται μερῶν, ἵνα 
πὲρ ὃ στόμαχος, ὅσον δ᾽ ἀποδεῖ τῷ μεγάλῳ πρὺς τὸ 

τελέως εἰς κύκλον περιῆχϑαι, τοῦτ᾽ αὐτὸς προστίϑη- 

τὸσιν. οὐ γὰρ δή, ὥσπερ ὅλης τῆς τραχείας ἀρτηρίας 
ὑμενῶδές ἔστι τὸ πλησιάξον τῷ στομάχῳ, κατὰ τὸν 
αὐτὸν τρόπον καὶ τοῦ λάρυγγος. ἡ δὲ πρὺς τὰ ἄνω 

τε καὶ κάτω ϑέσις αὐτῶν ὧδ᾽ ἔχει. ἐπὶ τελευτηϑέντι 
τῷ τῆς τραχείας ἀρτηρίας ἐσχάτῳ χόνδρῳ πρότερος 

10 μὲν ὁ δεύτερος εἰρημένος ἐστὶν ὅλου ψαύων τοῦ χόν- 
ὅρου κατὰ πάντα τὰ μέρη τά τ᾽ ὀπίσω καὶ πρόσω 
καὶ πλάγια. μικρὸν δ᾽ ἀνωτέρω τῶν προσϑίων τοῦδε 
μερῶν ὃ ϑυρεοειδὴς ἄρχεται χόνδρος, ἀποχωροῦντος 

ὀπίσω τοῦ δευτέρου. διαρϑροῦνται δ' ἀλλήλοις κατὰ 
36 τὰ πλάγια. καὶ σύνδεσμοί γέ τινες ἐκ τοῦ πρώτου 

διήκουσιν εἷς τὸν δεύτερον ὑμενώδεις τε καὶ νευρώ- 

1 ἴδιον U | 3 verba μέγιστος μὲν — προστίϑησιν exo. 
Orib. ΠῚ 312 | 8 γε BU μὲν Caius | 9 τοῦτ᾽ U Β΄ 14 τε- 
λείως B | αὐτὸ B || 19 ἀρτηρίας om. B || 30 ψαύων ὅλου B | 24 verba. 
διαρϑροῦνται — ἐκ τῶν τριῶν exc. Orio. WV w8—3AM Ὧν oss 
πλάγια add. in marg. μικρὸν δ᾽ ἀνωτέρω V* ow. eek. 

Ganzwus ed. Helmreich 1. ?S 4 
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δεις. οὗ δ᾽ ὁ ἐλάττων ὁ ἔνδοϑεν παύεται. δύο μὲν 
ἐπίκεινται σμικραὶ κυρτότητες, ἄρχεται δ᾽ ἐντεῦϑεν ὃ 

558 τρίτος χόνδρος ἁρμοττούσας ἀκριβῶς ταῖς ἐξοχαῖς 

αὐτοῦ χοιλότητας ἔχων, ὥστε τὴν σύνταξιν τῶν δύο 

χόνδρων τούτων διττὴν ἐργάξεσϑαι διάρϑρωσιν. ἔστι s 

δὲ καὶ στενότερος ταύτης τῆς κάτω βάσεως ὃ δεύτερος 

χόνδρος. ὥστε διὰ τοῦτο καὶ τοῦ λάρυγγος ὅλου τὸ 
κάτω πέρας, ᾧ ψαύει τῆς ἀρτηρίας, εὐρύτερόν ἔστι 

τοῦ ἄνω στομίου τοῦ τελευτῶντος εἷς τὴν φάρυγγα. 

καὶ γὰρ αὖὗ καὶ ὃ τρίτος χόνδρος εἷς στενὸν κομιδῇ i 

καὶ αὐτὸς τελευτᾷ, οὗ τὸ ἄνω πέρας ἀρυταινοειδὲς οἱ 

πλεῖστοι τῶν ἀνατομικῶν ὀνομάξουσιν ἀπὸ τῆς τοῦ 

σχήματος ὁμοιότητος πρὸς ταύτας δὴ τὰς προχόους, 

ὃς ἤδη καὶ ἀρυταίνας ἔνιοι καλοῦσιν. ἔστραπται δὲ 
καὶ τούτου τοῦ χόνδρου τὸ κοῖλον εἰς τὸν τοῦ πνεύ- 5 

ματος πόρον, ὥσϑ᾽ οἷον αὐλόν τινα γίγνεσϑαι τὸ συγ- 

κείμενον ἐκ τῶν τριῶν. ἔνδον δ᾽ ἐν αὐτῷ τῷ πόρῳ 
τοῦ λάρυγγος ἔγκειται. σῶμα τῷ ὀχήματι μὲν αὐλοῦ 

γλώττῃ παραπλήσιον, ἰδιότητι δὲ τῆς οὐσίας οἷον οὐκ 
ἄλλο τῶν κατὰ τὸ σῶμα᾽ καὶ γὰρ ὑμενῶδές ἐστιν ἅμα s0 

καὶ πιμελῶδες καὶ ἀδενῶδες. ὧδε μὲν ἔχει κατασκευῆς 
ἡ ἴδιος οὐσία τοῦ λάρυγγος. ὃ γὰρ δὴ χιτὼν ὃ ἔνδον 

δδ4 αὐτὸν | ὑπαλείφων κοινὸς τῆς τ᾽ ἀρτηρίας ἐστὶ καὶ 
τοῦ στομάχου. ὅτι μὲν οὖν ἐν πρώτῳ τῷ λάρυγγι 
φωνὴ γίγνεται, καὶ ὡς διαστέλλεταί τε καὶ συστέλλε- 25 

b xóvógov τούτων B Orib. τούτ. χ. U || 6 στενότερος ταύτῃ 
Ὁ στ. αὕτη Β ὁ χόνδρος ταύτης Caius || 6—7 ὁ δεύτερος χόν- 
δρος BU γόνδρος om. Caius | 7 ὥστε καὶ BU | 12 ἰατρῶν 
pro ἀνατομικῶν U | post ὀνομάξουσι add. τοῦτ᾽ αὐτὸ τὸ μόριον 
BU | 18 ταύτας] αὐτὰς Orib. || 14 καλοῦσιν om. U || 17 ἐν om. 
U | 21 verba ὧδε μὲν — στομάχου exe. Orib. III 314 || 22 £»- 
δοθεν BU || 28 ὁ κοινὸς U 
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ται μέχρι πλείστου, καὶ ἀνοίγνυταί ve καὶ κλείεται. 

τελέως ἐνίοτε τὸ ἄνω στόμιον αὐτοῦ, δι᾽ ἑτέρων ἀπο- 
δέδεικται γραμμάτων. ὅτι δ᾽ οὐχ ἐνεδέχετο βελτίω 
γενέσθαι κατασκευὴν αὐτῷ τῆς νῦν οὔσης. ἐνταυϑοῖ 

s πειράσομαι δεικνύειν. οὔτε γὰρ ἐξ ἄλλης οὐσίας κατα- 

σκευασϑῆναι τὸ τῆς φωνῆς ὄργανον, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς χον- 
δρώδους μόνης ἄμεινον ἦν, ὡς κἀν τοῖς περὶ τῆς 
τραχείας ἀρτηρίας λογισμοῖς ἐπεδείκνυμεν᾽ οὔτ᾽ ἐκ 

χονδρώδους μέν, ἀλλ᾽ ἑνὸς τούτου μηδεμίαν ἐν ἕαυ- 
19 τῷ διάρϑρωσιν ἔχοντος. ἀκίνητον γὰρ ἂν οὕτω ys 
παντάπασιν ὑπῆρχεν, ὡς μήτε κλείεσϑαι μήτ᾽ ἀνοί- 

γνυσϑαι μήϑ᾽ ὅλως συστέλλεσθαί τε καὶ διαστέλλε- 
σϑαι. δῆλον οὖν, ὡς ἐκ πλειόνων 9' ἅμα καὶ συνα- 
πτομένων πρὸς ἀλλήλους χόνδρων εὔλογον ἣν γενέσϑαι 

is τὸν λάρυγγα, καὶ μέντοι καὶ τὴν κίνησιν αὐτοῦ μὴ 
φυσικήν, ὥσπερ τῶν ἀρτηριῶν, ἀλλὰ κατὰ τὴν τοῦ 
ξῴου γίγνεσθαι προαίρεσιν. εἰ γὰρ | εἴς τε τὰς δῦδ 

εἰσπνοὰς καὶ τὰς ἐκπνοὰς καὶ τὰς ἐπισχέσεις τῆς ὅλης 

ἀναπνοῆς καὶ τὰς ἐκφυσήσεις καὶ τὰς φωνὰς ἤμελλεν 
30 ἔσεσϑαι χρήσιμος, ἅπαντα ὃὲ ταῦτα βέλτιον ἦν ὑπὸ 

τῆς ἡμετέρας ἄρχεσθαι προαιρέσεως, εὔλογον ἦν δή- 
πουϑὲν αὐτῷ τὴν κίνησιν ἑκούσιόν τε καὶ κατὰ τὴν 
τοῦ ξῴου γίγνεσθαι βούλησιν. ἀλλ᾽ εἷς τὰς τοιαύτας 

ἁπάσας κινήσεις οἱ μύες ἐδείκνυντο παρεσκευάσϑαι 

ss τῇ φύσει. δῆλον οὖν, ὡς διὰ μυῶν ἐχρῆν αὐτοὺς 
κινεῖσϑαι. τίνες οὖν οἱ μύες οὗτοι καὶ πόσοι καὶ 

1 ἀνοίγνυται ΒΓ ἀνοίγεται Caius ἢ 8 oix BU οὐδ᾽ Caius | 
8 οὔτ᾽ ἐκ U οὔτε Β | 10 7e add. U om. B| 11. dore B [14 εὖ" 
ἄογον ἦν post συναπτομένων colloc. B post ἀλλήλους U | 15 verha. 
τὴν xivnow — προαιρέσεως exc. Orio. Ti 8 | 19 Weces V 
Jpetier B | 95. αὐτοὺς ἐχρῆν B 

ὩΣ 
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πόϑεν ἀρχόμενοι καὶ κατὰ τίνα τρόπον ἀνοιγνύντες 

τε xol κλείοντες αὐτόν, ἤδη λέγωμεν ἀπὸ προτέρων 

ἀρξάμενοι τῶν κοινῶν τοῖς τρισὶ χόνδροις. τέτταρες 

μέν εἶσιν οἱ τὸν πρῶτον χόνδρον τῷ δευτέρῳ συνά- 

πτοντες ἐν τοῖς μεγαλοφώνοις ξῴοις, ὧν ἐστι καὶ ὃ ἄν- s 

ϑοωπος, ἕτεροι δὲ τέτταρες ἐν ἅπασι τοῖς ξῴοις, οἱ τὸν 

δεύτερον τῷ τρίτῳ, καὶ δύο ἄλλοι, οἱ τὸν πρῶτον τῷ 

τρίτῳ. καταφύονται δ᾽ οἵ μὲν ἐκ τοῦ πρώτου χόν- 
δρου τοῦ ϑυρεοειδοῦς εἰς τὸν δεύτερον ὧδέ πως. 

κατὰ τὸ κάτω πέρας ἑκατέρου τῶν χόνδρων, ἔνϑα τῆς τὸ 

δδ6 τε [ τραχείας ἀρτηρίας ψαύουσιν καὶ ἀλλήλων, ἐχ τοῦ 
μεγάλου χόνδρου διήκουσιν εἰς τὸν δεύτερον ἔξωϑεν 

μὲν δύο μύες, ἔσωϑεν δὲ δύο, καϑ' ἑκάτερον μέρος 

ἴσοι ἀκριβῶς ὅ v ἔξω τῷ ἔξω καὶ ὃ ἔνδον τῷ ἔνδον. 
οὗτοι μὲν οὖν ἀκριβῶς στενοῦσι τὸ κάτω πέρας τοῦ ιἪ 

λάρυγγος προσστέλλοντες τὸν πρῶτον χόνδρον τῷ 

δευτέρῳ. oí δ᾽ ἄλλοι τέτταρες, oí τὸν δεύτερον τῷ 

τρίτῳ συνάπτοντες, ἀνοιγνύουσι τὸ ἄνω πέρας τοῦ 

λάρυγγος, sig τοὐπίσω μὲν ἀνακλῶντες τὸν ἀρυται- 
νοειδῆ χόνδρον οἱ ὄπισϑεν, εἰς δὲ τὰ πλάγια διιστάν- 90 

veg ἐπὶ πλεῖστον οἱ ταύτῃ κείμενοι. τὴν δ᾽ ἀντικει- 

μένην τοῖς τέτταρσι τούτοις ἐνέργειάν τε καὶ ϑέσιν 

ἔχοντες o( λοιποὶ δύο κλείουσιν ἀκριβῶς τὸ ἄνω τοῦ 
λάρυγγος στόμα πρὸς τὴν ἐντὸς εὐρυχωρίαν κατα- 

σπῶντες τὸν πρῶτον &ouxóro τοῖς συσπαστοῖς βαλλαν- ss 

τίοις διὰ τὸ πλῆϑος ὧν περιβέβληται νευρωδῶν ὑμέ- 

2 ἀπὸ BU ἀπὸ τῶν Caius | 5 ὁ om. B || 6 ἕτεροι δὲ add. 
BU om. ch | ἅπασι Ὁ πᾶσι B | 11 τὸ om. B || 16 προσστέλ- 
λοντες scripsi: προστέλλοντες BU || 20—21 διιστάντες BU 
δωσεῶντες Caius | 21—92 ἀντιτεταγμένην U | 25—26 βαλλαν- 
ríotg Ὁ βαλ. B 
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vov. οὗτοι μὲν οὖν oi εἰρημένοι δέκα μύες κοινοὶ 
τῶν τριῶν εἰσι χόνδρων. ἕτεροι δὲ δύο περὶ τὴν 

βάσιν τοῦ dgtrantond ey οὐκ ὄντες ἐν τοῖς μιχρο- 
φώνοις ξῴώοις, ὧν ἐστι καὶ ὁ πίϑηκος. ἄλλοι δὲ πολὺ 

s μείζους | τούτων, μόνου τοῦ ϑυρεοειδοῦς ἴδιοι, δύο PN 
μὲν ἐκ τῶν ταπεινοτέρων πλευρῶν τοῦ ὑοειδοῦς ὀστοῦ 
τὴν ἔχφυσιν ἔχοντες, εἶθ᾽ ὅλῳ τῷ μήκει τοῦ πρώτου 
χόνδρου πρόσϑεν ἐπιβεβλημένοι" δύο δ᾽ ἄλλοι τὴν 
μὲν ἔκφυσιν ἐκ τοῦ χόνδρου πεποιημένοι, φερόμενοι. 

10 δ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ στέρνον τοῖς ἄλλοις δύο συνεπιμίγνυνται 
κατ᾽ ἐκεῖνα μόνα τῶν tov, οἷς μέγας ὅ τε σύμπας 
λάρυγξ ἐστὶ καὶ ὁ ϑυρεοειδὴς χόνδρος. ὑπόλοιποι δ᾽ ἄλ- 
λοι δύο μύες ἐγκάρσιοι τῶν πλαγίων ἐκφυόμενοι μερῶν 
τοῦ ϑυρεοειδοῦς, ἔπειτ᾽ ἐν κύκλῳ τὸν στόμαχον περι- 

15 λαμβάνοντες ἐς ταὐτὸν ἀλλήλοις ἀφικνοῦνται. 

Cap. ΧΠ. Οὕτω μὲν οὖν ἔχουσι κατασκευῆς οἵ τὲ 
χόνδροι καὶ οἱ μύες τοῦ λάρυγγος. ἑξῆς δ᾽ ἂν εἴη 
λέγειν ἑχάστου τὴν χρείαν ἀπὸ τῶν χόνδρων ἀρξα- 
μένους. οὐ γὰρ ἀλόγως ἡ φύσις αὐτοὺς ἐποίησε το- 

30 σούτους r& καὶ τοιούτους. ἀλλ᾽ ὅτι διττὰς ἐχρῆν εἶναι 

κατὰ γένος ἐν αὐτοῖς τὰς διαρϑρώσεις Ts καὶ τὰς 

κινήσεις, ἑτέρας μὲν τὰς διαστελλούσας τε καὶ συστελ- 
λούσας αὐτούς, ἑτέρας δὲ τὰς ἀνοιγνυούσας τε | καὶ δῦ8 

κλειούσας, εἰς μὲν δὴ τὰς πρώτας ἡ τοῦ πρώτου πρὸς 
35 τὸν δεύτερον ἐγένετο διάρϑρωσις, εἰς δὲ τὰς δευτέρας, 
ἡ τοῦ δευτέρου πρὸς τὸν τρίτον. ἄλλης δ᾽ οὐκέτ᾽ 

ἐδεῖτο τρίτης κινήσεως κατὰ γένος" ὥστ᾽ οὐδὲ διαρ- 

1 (re$ δέκα Cuius | 2—8 τῇ βάσει U | 18 wies δύο Caius ἢ 
15 ἐς δὰ, cett. | 19 γὰρ ἂν BU | αὐτοὺς ἡ φ. B | 20 verba 
διττὰς ἐχρῆν — τὸν τρίτον exc. Ori. M ὅλο | Y& αὐτὰς W 
αὐτὸν U || 94 τὰς κλειούσας B 
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ϑρώσεως τρίτης᾽ οὔκουν οὐδὲ μορίου τετάρτου. διὰ 
δὲ ταὐτὸ τοῦτο καὶ οἱ κοινοὶ τῶν τριῶν χόνδρων μύες 

ἐγένοντο δέκα τὸν ἀριϑμόν᾽ οἱ πρῶτοι μὲν ῥηϑέντες 
οἱ δύο τὰ πρόσϑια μέρη συνάπτοντές τε καὶ κλείοντες 

τῶν τοῦ λάρυγγος μεγάλων χόνδρων᾽ οἱ δ᾽ ἑξῆς αὖ- ἐ 
τῶν οἱ δύο τὰ διὰ βάϑους" τῶν δ᾽ ἄλλων $6 οἱ μὲν 
τέτταρες ἀνοιγνύντες τὸν ἀρυταινοειδῆ χόνδρον. οἱ 

δ᾽ ὑπόλοιποι δύο κλείοντες. οἷς ἐπίκουροι δύο ἐγκάρ- 
σιοι μύες ἐπὶ τῶν πλείστων ξῴων ἀλλήλοις ἑνούμενοι 

τὴν βάσιν σφίγγουσι τοῦ τρίτου χόνδρου. οὗτοι μὲν τυὸ 

οὖν οἱ μύες ἅπαντες ἐν τῷ λάρυγγι περιέχονται τῶν 
παρακειμένων ὀργάνων οὐδενὶ συναπτόμενοι. ἕτεροι 

δὲ μύες ὀκτὼ συνδοῦντες αὐτὸν τοῖς πέριξ σώμασιν 

ἑτέρας κινήσεως ἐξηγοῦνται, xo9' ἣν ὅλος ὁ τοῦ πνεύ- 
559 ματος πόρος || εὐρύνεταί τε καὶ συστέλλεται. οἱ ubivis 

οὖν ἀπὸ τοῦ ὑοειδοῦς ὀστοῦ καϑήκοντες ἐπί τε τὰ 

πρόσω καὶ τὰ ἄνω τὸν πρῶτον χόνδρον ἕλκοντες 
ἀπάγουσί τε τῶν ὀπισϑίων χόνδρων εὐρύνουσί τε τὸν 

πόρον. ἀντιτεταγμένην δ᾽ αὐτοῖς ἔχοντες τὴν ἐνέρ- 
γειάν τε καὶ θέσιν οἱ ἐκ τοῦ ϑυρεοειδοῦς χόνδρου Ὁ 

λοξοὶ πρὸς τὰ κάτω φερόμενοι προσστέλλουσί τε τὰ 

κάτω μέρη τοῦ χόνδρου καὶ κατασπῶσιν ἀτρέμα σὺν 
τῷ καὶ τὴν τραχεῖαν ἀρτηρίαν προσστέλλειν τε καὶ 

σφίγγειν, ὡς μήτ᾽ ἐνδιπλοῦσϑαι κατά τι καὶ ὑποπτύσ- 

σεσϑαι μήτ᾽ ἐπὶ πλέον εὐρύνεσϑαι φωνεῖν προελομέ- s5 
νου τοῦ ξῴου. λοιποὶ δ᾽ οἱ τῶν πλαγίων ἐκφυόμενοι 

2 καὶ om. B | 5 τὸν (τῶν B) τοῦ μεγάλου λάρυγγος χόν- 
δρων BU || 6 οἱ ante δύο om. B || 18 συνδοῦντες Ὁ συνδέοντες 
cett. [[1ὅ---16 μὲν οὖν ὕ οὖν om. B | 16—17 ve post πρόσω 
colloc. B | 19—90 τὴν et τε om. U || 28 προσυστέλλειν B || 24 κατά 
om. U 
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τοῦ ϑυρεοειδοῦς προσστέλλουσι τὰ μέρη ταῦτα τοῦ 

πρώτου χόνδρου καὶ τῷ δευτέρῳ περιπτύσσουσιν, ὡς 
στενοῦσϑαι τὸν πόρον. ἐπιδέδεικται δ᾽ ὑπὲρ ἁπάν- 
τῶν τούτων ἐν τῇ Περὶ φωνῆς πραγματείᾳ. νυνὶ δ᾽ 

5 οὐ τὰς ἐνεργείας, ἀλλὰ τὰς χρείας διέρχεσθαι πρόκει- 

ται τοῖς γιγνώσκουσι τὰς ἐνεργείας, ὡς ἤδη λέλεκται 

πολλάκις. τῶν μὲν οὖν ἐνεργούντων μορίων εὐθὺς 
καὶ ἡ χρεία συνεμφαί νεται, καὶ χρὴ μόνον ἀναμνῆσαι 560 

τῆς ἐνεργείας τὸν ἐξηγούμενον τὴν χρείαν. τῶν δ᾽ 
10 ἐνεργούντων μὲν μηδὲν ὅλως τῷ ξῴῳ δηλονότι χρήσι- 

μον, ἀεὶ γὰρ οὕτως ἀκούειν προσῆκον, ὑπηρετούντων 

δὲ τοῖς ἐνεργοῦσιν ἐπὶ πλέον χρὴ ποιεῖσθαι τὴν ἐξή- 

γησιν ἐν τῇδε τῇ πραγματείᾳ" τοῦτο γὰρ ἴδιον αὐτῆς 
ἐστιν. ἐνεργοῦσι μὲν οὖν οἱ μύες καὶ τὰ νεῦρα, 

15 κινεῖται δ᾽ ὑπὸ τούτων τἄλλα σύμπαντα τὰ κατὰ τὸν 
λάρυγγα, χρείαν ἰδίαν ἕκαστον αὐτῶν παρεχόμενον. 

Cap. XIIL. Περὶ μὲν δὴ τῶν μυῶν τε καὶ τῶν χόν- 

ὅρων τοῦ λάρυγγος εἴρηται" περὶ δὲ τῶν ἄλλων ἐφεξῆς 
λεγέσϑω. κατὰ τὴν ἔνδον χώραν αὐτοῦ. δι᾽ ἧς εἴσω 

so καὶ ἔξω τὸ πνεῦμα φέρεται, τέτακταί τι σῶμα, περὶ 

οὗ μιχρὸν ἔμπροσθεν εἶπον, οὔτε τὴν οὐσίαν οὔτε τὸ 

σχῆμα παραπλήσιον ἑτέρῳ τινὶ τῶν xo9* ὅλον τὸ ξῷον. 
ὑπὲρ οὗ λέλεκται μέν μοι κἀν τοῖς Περὶ φωνῆς, ἐπι- 
δεικνύντι τὸ πρῶτόν τε καὶ κυριώτατον ὑπάρχειν αὐτὸ 

30 τῆς φωνῆς ὄργανον" εἰρήσεται | δὲ καὶ νῦν, ὅσον εἰς δδ1 
τὰ παρόντα ἐστὶ χρήσιμον. ἔοικε μὲν αὐλοῦ γλώττῃ, 

9 περιπίπτουσιν B|3—8 ὡς στενοῦσϑαι. U ὥσϑ᾽ ἑνοῦσϑαι 
Β 8 ἀποδέδεικται B | δ᾽ om. B | δ διεξέρχεσθαι Caius ἢ 10 ὕλως 
U ὅλῳ Β 14 οἵ τε μ. Caius | 19 verba κατὰ τὴν ἔνϑον — ϑυ- 
φεοειδοῦς exc. Orib. ΠῚ 816 | 19---90 εἴσω τε x. Cmbws Vt τὰς, 
φωνῆς U | 26 μὲν οὖν Caius 
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μάλιστα κάτωϑέν ve καὶ ἄνωϑεν αὐτὸ ϑεωμένῳ. λέγω 
δὲ κάτωϑεν μέν, ἵνα συνάπτουσιν ἀλλήλοις dj t' ἀρ- 

τηρία καὶ ὃ λάρυγξ᾽ ἄνωθεν δέ, κατὰ τὸ στόμα τὸ 

γεννώμενον ὑπὸ τῶν ταύτῃ περάτων τοῦ τ᾽ ἀρυται- 

νοειδοῦς χόνδρου καὶ τοῦ ϑυρεοειδοῦς. ἄμεινον δ᾽ ἦν s 
ἄρα μὴ τοῦτο τὸ σῶμα ταῖς τῶν αὐλῶν γλώτταις εἰκά- 

ξειν, ἀλλ᾽ ἐκείνας τῷδε. καὶ γὰρ καὶ πρότερον οἶμαι 
τῷ χρόνῳ καὶ σοφώτερον τοῖς ἔργοις 7) φύσις τῆς 
τέχνης ἐστίν. ὥστ᾽. εἴπερ τουτὶ μὲν τὸ σῶμα φύσεως 

ἔργον ὑπάρχει, τέχνης Ó εὕρημά ἐστι τὸ κατὰ τοὺς τὸ 
αὐλούς. ἐκεῖνο τούτου μίμημα ἂν εἴη. πρὸς ἀνδρὸς 

εὑρημένον σοφοῦ γνωρίζειν ve καὶ μιμεῖσϑαι τὰ τῆς 

φύσεως ἔργα δυναμένου. ὅτι μὲν οὖν χωρὶς τῆς γλώτ- 
της ἄχρηστος ὃ αὐλός, αὐτὸ δείκνυσι τὸ φαινόμενον. 
αἰτίαν δ᾽ οὐ χρὴ ποϑεῖν ἀκούειν ἐν τῷ παρόντι λόγῳ. 

λέλεκται γὰρ ἐν τῇ Περὶ φωνῆς πραγματείᾳ, xo0' ἣν 

καὶ τοῦτ᾽ εὐθὺς ἀποδέδεικται. τὸ μὴ δύνασθαι γενέ- 

69a. φωνὴν ἄνευ τοῦ στενωθῆναι τὴν διέξοδον. εἶ 

562 yàg || ἀναπεπταμένη τελέως εἴη σύμπαδα, κεχαλαδσμένων 

μὲν τῶν πρώτων δυοῖν χόνδρων καὶ διεστώτων ἀπ᾽ 30 
ἀλλήλων, ἀνεῳγμένου δὲ τοῦ τρίτου, μήποτ᾽ ἂν δύ- 
νασϑαι γενέσϑανι φωνήν᾽ ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἀτρέμα ἔξω τὸ 

πνεῦμα φέροιτο, τὴν χωρὶς ψόφου συντελουμένην 

ἐχπνοήν᾽ εἰ δ᾽ ἀϑρόως τὲ καὶ σφοδρῶς, τὸ καλού- 
μενον ἄξειν γίγνεσϑαι. ἵνα δὲ φωνήσῃ τὸ ξῷον, δεῖ- ss 

69x. πάντως καὶ τῆς κάτωϑεν φορᾶς ἀϑροωτέρας, 

[o 5 

1 μᾶλλον B || 4 γεννώμενον Ὁ Orib. γενόμενον B | 7 καὶ 
post γὰρ om. U | 18 ἄνευ τοῦ] διὰ τὸ B | 19 τελείως B || 
29—98 τὸ πνεῦμα ἕξω Caius | 26 ἄξειν Ὁ στενάξειν B | 
γέψνεσθαι scripsi: γινόμενον codd. | verba (va δὲ — ἐπεπτυ- 
γζαέψων exc. Orib. III 316 
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δεῖσθαι δ᾽ οὐδὲν ἧττον ταύτης καὶ τῆς κατὰ τὸν Ad- 
ρυγγα διεξόδου στενοτέρας καὶ οὐχ ἁπλῶς ys στενο- 
τέρας, ἀλλὰ κατὰ βραχὺ μὲν ἐξ εὐρέος εἷς στενὸν ἀγο- 
μένης, κατὰ βραχὺ δ᾽ ἐκ τοῦ στενοῦ πάλιν εὐρυνομένης. 

5 ὅπερ ἀχριβῶς ἐργάξεται τουτὶ τὸ σῶμα τὸ προκείμενον. 

ἐν τῷ λόγῳ νῦν, ὃ δὴ γλωττίδα τὲ καὶ γλῶτταν Óvo- 
μάξω λάρυγγος. οὐ μόνον δ᾽ εἰς τὸ τῆς φωνῆς ἔργον 
ἀναγκαῖον τῷ λάρυγγι τουτὶ τὸ σῶμα τῆς γλωττίδος, 

ἀλλὰ καὶ τῇ καλουμένῃ καταλήψει πνεύματος. ὀνομά- 

10 ξουσι δ᾽ οὕτως οὐχ ὅτων ἀπνευστὶ μόνον ἔχωμεν, ἀλλ᾽ 
ὅταν ἅμα τῷ συστέλλειν ἐκ παντὸς μέρους τὸν ϑώ- 

Quxe τοὺς μῦς ἐντείνωμεν σφοδρῶς, ὅσοι καϑ᾽ ὑποχόν-" 

δριά τε καὶ τὰς πλευρὰς τετάχαται. βιαιοτάτη γὰρ 568 
ἐνέργεια τηνικαῦτα τοῦ τε ϑώρακος ἅπαντος γίγνεται 

15 καὶ τῶν κλειόντων τὸν λάρυγγα μυῶν. ἀντέχουσι γὰρ 
οὗτοι βιαίως ὠϑουμένῳ τῷ πνεύματι τὸν ἀρυταινοειδῆ 

κλείοντες χύνδρον, εἰς ὕπερ ἔργον οὐ σμιχρὰ συντελεῖ 

τῆς προειρημένης γλωττίδος ἡ φύσις. εἰς ταὐτὺν γὰρ 
αὐτῆς ἔρχεται τὰ μόρια τό τε τῶν ἀριστερῶν καὶ τὸ 

20 τῶν δεξιῶν, ὡς συμπεσεῖν ἀλλήλοις ἀκριβῶς καὶ κλεῖσαι 
τὸν πόρον. εἰ δέ τι σμικρὸν ἄχλειστον ὑπολειφϑείη, 

καὶ μάλιστ᾽ ἐν οἷς ξῴοις εὐρύτερός ἐστιν ὃ σύμπας 
λάρυγξ, ἐδείχϑη δὲ τοιοῦτος ἐν τοῖς μεγαλοφώνοις 

ὑπάρχων, οὐδὲ τοῦτ᾽ ἀπρονόητον παρῶπται τῇ φύσει 
ss τρῆμα καϑ᾽ ἑχάτερον μέρος τῆς γλωττίδος ἕν ἐργα- 

σαμένῃ ὑποϑείσῃ ve τῷ τρήματι κοιλίαν ἔνδον οὐ 

4 τοῦ om. Orib. | 6—7 ὀνομάζουσι U (sed ovs: corr. 
ex e) | 9 τοῦ πνεύματος Orib. | 14 re om. U | 19 τό τ᾽ ἐκ 
Caius | καὶ τὸ] τὸ om. B Orib.| 20 κλεῖσαι U χλείεσθαι B | 91. 
δέ τι B δ᾽ ἔτι U || 25—26 ἐνεργασαμένης Ὁ ἐνεργαδαμάνᾳ VN. 
26 ὑποθείσης τε U ὑποθήσεις B 

8 
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σμικράν. εἰς ἥν, ἐπειδὰν μὲν εὐρείαις ὁδοῖς ὁ ἀὴρ χρώ- 
μδνος εἰσίῃ τ᾽ εἰς τὸ ξῷον ἐξίῃ τ᾽ αὖϑις, οὐδὲν παρω- 

ϑεῖται' φραχϑείσης δὲ τῆς διεξόδου στενοχωρούμενος 

ὠϑεῖταί τε βιαίως πρὸς τὰ πλάγια καὶ τὸ τῆς γλωτ- 

664 τίδος ἀνοίγνυσι στόμιον. ὃ τέως | ἐκέκλειστο τῶν 

χειλῶν ἐπεπτυγμένων. αὐτὸ γάρ τοι τοῦτο, τοῦτ᾽ ἔστι 
τὸ τῆς ἐπιπτύξεως. αἴτιον τοῦ λαϑεῖν ἅπαντας τοὺς 

ἔμπροσθεν ἀνατομικοὺς τὸ προκείμενον ἐν τῷ λόγῳ 

τρῆμα. πληρωϑεισῶν δὲ πνεύματος τῶν ἐν τῇ γλώττῃ 
τοῦ λάρυγγος κοιλιῶν ἀποχεῖσϑαι μὲν δήπου τὸν τ 

ὄγκον ἀναγκαῖον εἰς αὐτὸν τοῦ πνεύματος τὸν πόρον, 

ἀχριβῶς δὲ στενοῦσϑαι, κἂν εἰ σμικρόν τι πρόσϑεν 
ἀνέῳφκτο. αὕτη μὲν ἡ περὶ τὴν γλῶτταν τοῦ λάρυγγος 
τέχνη τῆς φύσεως ἔν τὲ τῷ σύμπαντι σχήματι καὶ τῷ 
μεγέϑει καὶ τῇ ϑέσει καὶ τοῖς τρήμασι καὶ ταῖς κοι- τ 

λέίαις εἷς ἄκρον ἀκριβείας ἥκουσα. μείξονα γοῦν αὐτὴν 

εἴπερ ἐπινοήσαις γεγενημένην. ἀποφράξεις τὰς δδοὺς 
τοῦ πνεύματος, ὡς κἀν ταῖς φλεγμοναῖς ἀποφράττειν 

εἴωϑεν. ἐλάττων δ᾽ αὖ γενηϑεῖσα, πολὺ μὲν ἐνδέουσα 
τοῦ μετρίου παντάπασιν ἄφωνον ἐργάξεται τὸ ξῷον᾽ n 

ὀλίγῳ δ᾽ ἀπολειφϑεῖσα μέρει τοσούτῳ μιχροφωνότερόν 
τε καὶ κακοφωνότερον, ὅσῳπερ ἂν αὐτὴ λείπηται τοῦ 

συμμέτρου. οὕτω δὲ κἂν τὴν ϑέσιν αὐτῆς μετακινή- 

σῃς. ἢ τὸ μέγεϑος τοῦ τρήματος ἢ τῆς κοιλίας ἀναι- 

δθδρήσεις || τὴν ὅλην χρείαν. αὐτίκα γέ τοι τὸ τρῆμα ss 

καϑ' ἑκάτερον, ὡς εἴρηται, μέρος ὑπάρχει, πρόμηκες δ᾽ 

οι 

1 σμικρὰν ἰσην U]|| 2 καὶ ἐξίῃ Β || 2—8 οὐδὲν εἰς τὴν κοι- 
λίαν παρωϑεῖται Ὁ nihil ad. ventrem. pellitur N | 6 τοῦτο om. 
BU | 9 verba πληρωθϑεισῶν — ἀνέῳκτο exc. Orib. ΠῚ 317 || 
11 ἐπινοήσεις B || 19 γενηϑεῖσα Ὁ γεννηϑεισῶν B | 21 τοσούτῳ 

μέρει, U τῷ μέρει B τῷ μέρει τοσούτῳ Caius | 22 αὕτη BU αὐτὴ 
scripsi | 26 ἑκάτερον μὲν Onius 
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ἐστὶν ἄνωϑεν κάτω, καϑάπερ τις γραμμὴ στενή, καί- 
τοι γ᾽ οὐκ ὃν στενόν, ἀλλὰ τὸ τῶν χειλῶν ὑμενῶδες 

οἷόνπερ καταπῖπτον ἐστὶν εἰς τὴν ὑποκειμένην κοι- 

λότητα, καὶ διὰ τοῦτο χκαϑάπερ δυσότης μᾶλλον ἢ 

5 τρῆμα φαίνεται πρὶν διαπτυχϑῆναι τὰ χείλη. δια- 

πτυχϑέντων δὲ σαφῶς μὲν ἤδη καὶ τοῦτο, σαφῶς δὲ 

καὶ ἡ ὑποκειμένη κοιλότης αὐτῷ ϑεωρεῖται. τοιούτου 

δ᾽ ὄντος ἑχατέρου τοῦ τρήματος ἐξ ἀριστερῶν τε καὶ 

δεξιῶν παραρρεῖ τι πνεῦμα μηδεμίαν αἰτίαν ἔχον 
10 ἀνοιγνύναι τὸ στόμιον ἢ πληροῦν τὴν κοιλίαν. ὅταν 

δ᾽ ὠϑῆται μὲν κάτωϑεν βιαίως, ἴσχηται δ᾽ ἄνωθεν, 
ἅτε μηκέτι δυνάμενον εὐθυπορεῖν, οἷον ἴλιγγόν τινα 
παϑὸν ἐπιστρέφεταί τε πρὸς τὰ πλάγια τοῦ πόρου καὶ 
τούτοις ἐμπίπτει βιαίως ἀνατρέπει τε ῥᾳδίως τὰς ὑμε- 

is vdürig ἐπιφύσεις ἑκατέρου τῶν πόρων εἷς τὰς ὑποκει- 

μένας κοιλότητας, εἰς ἅσπερ καὶ ῥέπουσι φύσει, πληροῖ 
τ᾽ αὖ καὶ διαφυσᾷ | σύμπασαν τὴν γλωττίδα. τούτῳ 506 
δ᾽ ἐξ ἀνάγκης ἕπεται φράττεσϑαι τὸν πόρον ἀκριβῶς. 
αὐτὸ δὲ τὸ σῶμα τῆς γλωττίδος ὑμενῶδες μὲν ἐγένετο 

30 πρὸς τὸ μήτε πληρούμενον ὑπὸ τοῦ πνεύματος ῥήγνυ- 
σϑαι μήτ᾽ ἐν τῷ ποτὲ μὲν εὐρύνεσϑαι, ποτὲ δὲ συ- 

στέλλεσθαι τὸν ὅλον λάρυγγα, ταῖς ἐναντίαις αὐτοῦ 
καταστάσεσιν ἑπόμενον, εἷς κίνδυνον ἀφικέσϑαι ποτὲ 

ῥήξεως" ὑγρὸν δ᾽ οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ σὺν τῷ γλίσχρον 
as τέ πως εἶναι καὶ λιπαρόν, ἵν᾽ ἐπιτέγγηται διὰ παντὸς 

οἰκείᾳ νοτίδι καὶ μή, καϑάπερ αἱ τῶν αὐλῶν γλῶτται 

ξηραινόμεναι συνεχῶς ἐπικτήτου τινὸς ὑγρότητος δέον- 
ται, καὶ αὐτὸ τῶν ἔξωϑεν ἰαμάτων ἐπιδεὲς γίγνηται. 

9 τὸ πνεῦμα B | 13 εἴλιγγον U Üuyya B | 19 αὐτὸ δὲ τὰϊ, 
cf. Theophil. ΠῚ 15 | μὲν om. B | 31--ῶν τὸν ὅλον gw ws 
“ὐρύνεσθαι colloc, B 
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τὸ μὲν γὰρ λεπτὸν καὶ ὑδατῶδες ὑγρὸν εἷς ἀτμοὺς 

διαλυόμενον ἐν τάχει διαφορεῖται ῥᾳδίως ἀπορρεῖ τε 

παραχρῆμα καὶ μάλισϑ᾽ ὅταν T] κατάντης ὃ πόρος" τὸ 
δὲ γλίσχρον ἅμα καὶ λιπαρὸν ἐξαρκεῖ χρόνῳ παμπόλλῳ 
μήτ᾽ ἀπορρέον ἑτοίμως μήτε ξηραινόμενον. Gov , εἴπερ s 
καὶ τἄλλα πάνϑ᾽ ἡ φύσις ἐν τῇ τοῦ λάρυγγος κατα- 
σκευῇ ϑαυμαστῶς ἐτεχνήσατο, μόνης δὲ τῆς τοιαύτης 

δ61 ὑγρότητος ἐπελάϑετο, διεφϑείρετ᾽ ἂν | ἡμῶν ἡ φωνὴ 
διὰ ταχέων ξηραινομένης τῆς γλωττίδος ἅμα τοῖς κατὰ 

τὸν λάρυγγα σύμπασιν, ὥσπερ νῦν εἴωϑε γίγνεσϑαι τ 

σπανιάκις ὑπὸ βιαίων αἰτίων νικωμένης τῆς φυσικῆς 

διοικήσεως. ἔν τε γὰρ τοῖς περικαέδσι πυρετοῖς οὐ 
δύνανται φϑέγγεσϑαι πρὶν διαβρέξαι τὸν λάρυγγα, 
καὶ ὅσοι διὰ καύματος ὡδοιπόρηδσαν σφοδροῦ. 

Cap. XIV. ᾿4λλὰ περὶ μὲν τῆς γλώττης τοῦ λά- 
ουγγος ἱκανὰ καὶ ταῦτα. πάλιν δ᾽ ἐπὶ τοὺς κινοῦντας 

αὐτὸν “μύας ἐπάνειμι καὶ μάλιστ᾽ ἐξ αὐτῶν τοὺς 
κλείοντας, ὅϑενπερ ὃ λόγος δεῦρ᾽ ἀπετράπετο. ϑαυ- 

μαστὸν γὰρ ἂν εἷναι δόξειεν, εἴ τις πρόσσχοι τὸν νοῦν 
αὐτῷ καὶ λογίσαιτο τὸ μέγεϑός τε καὶ τὸ πλῆϑος ὅσον ἢ 
ἐστὶ τῶν συστελλόντων τὸν ϑώρακα μυῶν᾽ olo ἅπασιν 

ἀνϑίστανται δύο μικροὶ μύες οἱ κλείοντες τὸν λάρυγγα, 

συνεπιλαμβανούσης αὐτοῖς. ὡς δέδεικται. τῆς γλωττί- 

δος. ἔστιν οὗν τις κἀνθάδε σοφία περιττὴ τοῦ τῶν 

ξῴων δημιουργοῦ τοῖς ἀνατομικοῖς ἀνδράσιν ἠγνοη- ss 

μένη. καϑάπερ καὶ τἄλλα σχεδὸν ἅπαντα τὰ περὶ | 

δθδτὴν κατασκευὴν τοῦ λάρυγγος. οἱ γάρ τοι μύες οἵ 

6 ταλλ᾽ ἡπαϑ᾽’ ἡ φύσις U| 11 αἰτίων ex τινων corr. U o 
supra scripto | 14 καύματος] φλέγματος B || 15 γλωττίδος 
Theophil || 17 ἐπάνιμι U || 19 πρόσχοι U προσέχοι B || 20 τὸ 
ante πὝὔϑος om. 
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κλείοντες αὐτὸν ἄρχονται μὲν ἐκ μέσης τῆς βάσεως 
τοῦ ϑυρεοειδοῦς, ἀνατείνονται δ᾽ ὄρϑιοι, τοσοῦτον 

ἐκκλίνοντες ὀπίσω τε καὶ πρὸς τὸ πλάγιον, ὡς ἐγγὺς 

ἀφικνεῖσθαι τῆς διαρϑρώσεως τοῦ τρίτου χόνδρου. 
5 εὔδηλον οὖν, ὅτι κεφαλὴ μὲν αὐτῶν γίγνεται τὸ πρὸς 
τῷ ϑυρεοειδεῖ πέρας, ἔσχατον δὲ καὶ τελευταῖον, ᾧ τὸν 
ἀρυταινοειδῆ κινοῦσι χόνδρον. ἅπασι δὲ δήπου τοῖς 

μυσὶν ἤτοι γ᾽ sig αὐτὴν τὴν κεφαλὴν ἐμφύεται νεῦρον 
ἀπ’ ἐγκεφάλου παράγον ἢ νωτιαίου δύναμιν αἰσϑή- 

10 σεώς τὸ καὶ κινήσεως, ἢ πάντως ye κατά τι τῶν ὑπὸ 

τὴν κεφαλὴν μερῶν, ἢ οὐκ ἐξωτέρω γε τῆς μεσότητος, 

εἰς δὲ τὸ πέρας οὐδέν" ἀρχὴν γὰρ ἂν οὕτως ἐργάσαιτο 
καὶ οὐ πέρας αὐτό. τὰ δ᾽ εἰς τὴν μέσην χώραν ἐμ- 
φυόμενα τοῦ. μυός, ὥσπερ τὰ τοῦ διαφράγματος, ἐντεῦ- 

15 Dev slg ἅπαντα διασπειρόμενα τὸν μῦν ἐπὶ τὸ μέσον 
ἁπάσας ἕλκει τὰς ἷνας, ἐκεῖνο τὸ μέρος αὐτοῦ κεφα- 

λὴν ἐργαξόμενα. καὶ μὲν δὴ καὶ τόδε μυσὶν ἅπασιν 

ὑπάρχει κοινόν, ἐφ᾽ ἃ σπεύδουσιν αὐτῶν αἱ ἵνες, ἐπὶ 
ταῦτ᾽ || ἐκτείνεσθαι κατασχιξομένοις. εἴπερ οὖν ἅπαντα δ69 

30 τὰ λελεγμένα συνθϑείης ἀκριβῶς, οἶμαί σε πεισϑήσεσϑαι 
περὶ τῶν κλειόντων τὸν λάρυγγα μυῶν, ὡς ἀναγκαῖον 
ἦν αὐτοῖς ἐκ τῶν κάτω μερῶν ἀφιχνούμενον ἐμφῦναι 
τὸ νεῦρον. ἀναγκαῖον δ᾽ οὐδὲν ἧττον οἶμαι καὶ ταῖς 
ὑπολοίποις δύο συξυγίαις τῶν μυῶν, ὑφ᾽ ὧν ἀνοίγνυ- 

350 ται τὸ τοῦ λάρυγγος στόμα. καὶ ταύταις ἐμβάλλειν 
κάτωϑεν τὰ νεῦρα. καὶ γὰρ καὶ οὗτοι κάτωθεν μὲν 
ἔχουσι τὰς ἀρχάς τε καὶ τὰς κεφαλὰς ἑαυτῶν, ἄνω δὲ 

τὸ πέρας, ᾧ κλείουσι τὸν ἀρυταινοειδῆ χόνδρον. οὐ 

3 ὡς om. U | 4 τῶν διαρϑρώσεων U | 5 οὖν om. BA 
12 μὲν γὰρ B | 14—18 ἐντεῦθεν δ᾽ Ὁ | 15 dg ow. WX NV 
«υσὶν ἅπασιν om. B ἢ 51 τὰς ante κεφαλὰς om. V 
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μὴν ἴσων ys τὸ μέγεϑος ἢ τὴν ῥώμην ἰσοσθενῶν 

ἔδει τοῖς vs κλείουσι τὸν λάρυγγα δύο μυσὶ καὶ 
τούτοις δὴ τοῖς ἀνοιγνύουσιν. ἐκεῖνοι γάρ εἶσιν οἱ 

πᾶσι τοῖς τοῦ ϑώρακος μυσὶν ἐν ταῖς τοῦ πνεύματος 

καταλήψεσιν ἀνϑιστάμενοι. τῶν τεττάρων δ᾽ ἑχάστου ; 
τὸ ἔργον οὐ μάτην ἔχει τὸν σκοπόν, ἀλλ᾽ εὐπείθειαν, 
τοῖς τοῦ ϑώρακος μυσὶν εὐπετῆ παρεχόντων διέξοδον 
τῷ βιαίως ὑπ᾽ ἐκείνων ἐκϑλιβομένῳ πνεύματι. ὃ καὶ 

δ10 χωρὶς τῶν μυῶν αὐτῇ τῇ ῥύμῃ τῆς | φορᾶς ἐγχωρεῖ 
γενέσθαι. τοῦ τρίτου χόνδρου διὰ τὴν σμικρότητα v 

ῥᾳδίως ἀνατρεπομένου. ὥστε καὶ διὰ τὸ fev τῆς 
ἐνεργείας τοῖς κλείουσι τὸν λάρυγγα μυσὶν ἐκ τῶν 

κάτω μερῶν ἀναγκαῖον ἦν ἐπιπεμφϑῆναι νεῦρα κατ᾽ 

εὐθὺ τῆς ἑαυτῶν ἀρχῆς, ἐπισπασόμενα διὰ μέσων τῶν 

μυῶν τὸν ἀρυταινοειδῆ χόνδρον. εἶ μὲν οὖν ἡ καρδία ss 

νεύρων ἦν ἀρχή, καϑάπερ ἔνιοι νομίζουσιν οὐδὲν τῶν 

ἐξ ἀνατομῆς ἐγνωκότες. ἑτοίμως μὲν ἂν ἐκίνησε τοὺς 
εἰρημένους ἕξ μῦς, ἐπιπέμψασα νεῦρα κατ᾽ εὐθυωρίαν, 

ἴσην δ᾽ ἂν ἡμῖν ἀπορίαν παρέδχεν ἐπὶ τῶν ἄλλων 

μυῶν, ὅσοι τὰς κεφαλὰς ἔχοντες ἄνωϑεν ἐμφύονται Ὁ 

τοῖς κάτω πέρασιν ἑαυτῶν tig ἃ κινοῦσι μόρια. νυνὶ 

δ᾽ ἐπειδὴ φαίνεται πᾶν νεῦρον ἢ ἐξ ἐγκεφάλου πεφυ- 
xóg ἢ ἐκ νωτιαίου, τοῖς μὲν ἄλλοις ἅπασι μυσίν, ὅσοι 

περὶ τὴν κεφαλὴν ὑπάρχουσι καὶ τὸν τράχηλον, ἡἧ 

κίνησις εὔπορος" εἰς μὲν γὰρ τοὺς ἄνωϑεν κάτω φε- 535 

θομένους ἐξ ἐγκεφάλου φαίνεται τὸ νεῦρον ἐμφυόμε- 
νον, εἰς δὲ τοὺς λοξοὺς ἀπό τε τοῦ κατὰ τὸν τράχηλον 

2 ἔδεν Caius ἐδεῖτο codd. | τε om. U 8 δὴ om. ὕ [|| 4 μυ- 
civ om. BU | 7 τὴν δἀα. ante διέξοδον Caius | 18 μῦς BU 
phéag Caius ἢ 19 εὐπορίαν B | 21 ἑαυτῶν] αὐτῶν BU | νῦν U | 
26 εἰ μὲν Uj| 27 εἰ δὲ U 
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νωτιαίου zel| τῆς ἑβδόμης συξυγίας, ἐπειδὴ καὶ αὐτὴ ὅτι 
λοξὴν τὴν ἔκφυσιν ἔχει. λοιποὶ δ᾽ οἱ προειρημένοι μύες 
ἕξ οὐδ᾽ ἑτέρωϑεν ἠδύναντο δέξασθαι νεῦρον" ἅτε γὰρ 
ὄρϑιοι κατὰ τὸ τοῦ λάρυγγος μῆκος ἐκ τῶν κάτω 

s μερῶν ἄνω φερόμενοι, λοξῶν μὲν οὐδ᾽ ὅλως ἐδέοντο 
τῶν νεύρων, ὔὄρϑια δ᾽ ἐκ καρδίας μὲν οὐκ εἶχον, ἐξ 
ἐγκεφάλου δ᾽ εἶχον, ἐναντίαν ὁδὸν ἑαυτοῖς φερόμενα. 
κίνδυνος οὖν οὐ σμιχρὸς ἦν τοῖς εἰρημένοις μυσὶν 

ἁπάντων μόνοις μυῶν ἀπορῆσαι νεύρων αἴσϑησίν v& 
10 καὶ κένησιν αὐτοῖς χορηγούντων. ὅπως οὖν ἐπηνωρ- 

ϑώσατο τοῦϑ᾽ ἡ φύσις ἐξευροῦσα σοφὴν μηχανήν, 
ἐγὼ μὲν οὐκ ἂν ἠβουλόμην ἤδη μοι λέγεσϑαι πρὶν 
τοῖς ἀμφὶ τὸν ᾿Ἡσκληπιάδην τε καὶ τὸν ᾿Επίκουρον 
ἐπιτρέψαι ξητῆσαι, τίνα τρόπον ἄν, εἴπερ αὐτοὶ κατέ- 

15 στῆσαν ἐν χώρᾳ τοῦ διαπλάττοντος τὰ (Qe, τοῖς εἰρη- 
μένοις μυσὶ τῶν νεύρων μετέδοσαν. εἴωϑα γὰρ οὕτω 
ποιεῖν ἐνίοτε χαὶ συγχωρεῖν αὐτοῖς εἰς τὴν σκέψιν 

οὐχ ἡμερῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ μηνῶν ὁπόσων ἂν αὐτοὶ 
βουληϑῶσιν ἀριϑμόν. ἐπεὶ δ᾽ οὐκ ἐγχωρεῖ πράττειν 

30 οὕτως ἐν γράμμασιν οὐδὲ τὴν ἐκείνων σοφίαν || παρα- 512 

βάλλειν τῇ τῆς φύσεως ἀτεχνίᾳ καὶ δεικνύειν, ὅπως 
ἡ λοιδορουμένη πρὸς αὐτῶν ὡς ἄτεχνος φύσις εἰς 
τοσοῦτον εὐμηχανωτέρα φαίνεται τῆς σοφίας αὐτῶν, 

ὥστ᾽ οὐδ᾽ ἐπινοῆσαι δύνανται τῶν ἔργων αὐτῆς τὴν 

38 τέχνην, ἀναγχαῖον ἤδη μοι λέγειν τὰς μηχανὰς τῆς 

φύσεως, αἷς χρησαμένη καὶ νεύρων καὶ κινήσεων τοῖς 
προκειμένοις ἐν τῷ λόγῳ μυσὶν μετέδωκεν. ἵνα δ᾽ 3 

σαφὴς ὁ λόγος, ἀκοῦσαι χρή σὲ πρότερον ὑπὲρ τῆς 

1 ἐπειδὴ δὲ καὶ U | αὕτη B || 8 ἠδύναντο U ἐδ. B | 12 ἦβου- 
λόμην Ὁ ἐβουλ. Β] 16 ἐπέδοσαν B | 98 κινήσεως ὍΛ Ἐν zm 
φημένοιρ B 
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καλουμένης μεταληπτικῆς κινήσεως, ἧ πάμπολλοι χρῶν- 

ται κατὰ τὰ μηχανήματα, τῶν μὲν ἀρχιτεκτόνων οἱ 

μηχανικοί, τῶν δ᾽ ἰατρῶν οἱ προσαγορευϑέντες ὀργα- 

νικοί᾽ τοιαύτῃ γάρ τινι κινήσει τῶν τεχνῶν τούτων 

ἡ φύσις προτέρα χρηδαμένη τὴν ἐνέργειαν ἐξεπορίσατο 

τοῖς μυσίν᾽ εἰκὸς μὲν δή τινα καὶ γιγνώδκειν τῶν 

ἀναγνωσομένων τόδε τὸ γράμμα τὸν τρόπον τῆς μετα- 

ληπτικῆς κινήσεως καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἴσως ἄχϑεσϑαι βρα- 

δύνοντι τῷ λόγῳ, σπεύδοντα μαϑεῖν αὐτὸν ἤδη τὸ 

σόφισμα τῆς φύσεως, ᾧ χρησαμένη νεύρων ἐπιτηδείων 1 

εὐπόρησεν εἰς τὰ παρόντα. ἀλλ᾽ οὐχ ἑνὶ δήπου καὶ 

518 δυοῖν ἢ τρισὶν ἢ τέτταρσιν ἢ ὅλως ἀριϑμῷ τινι τε- 
ταγμένῳ σαφὴς ὁ λόγος εἶναι σπουδάξει. πάντας δ᾽ 
ἑξῆς τοὺς ὁμιλήσοντας αὐτῷ διδάσκειν ἐφίεται. διὰ 
τοὺς πολλοὺς οὖν ἀγνοοῦντας, ὁποία τίς ἔστιν ἡ μετα- 15 

ληπτικὴ κίνησις, ἀναμεῖναι χρὴ βραχύ τι τοὺς ὀλίγους 
καὶ συγχωρῆσαί μοι διηγήδσασϑαι τὴν ἰδέαν αὐτῆς ἐπὶ 

προχείρου τε καὶ τοῖς πλείστοις τῶν ἰατρῶν γνωρίμου 

μηχανήματος, τούτου δὴ τοῦ καλουμένου πρὸς αὐτῶν 

ὀργανικοῦ γλωττοχομεξίουι πρόμηκες μὲν γάρ ἐστιν, τ 
ὥσπερ καὶ τἄλλα. χάριν τοῦ δέξασϑαι σκέλος ὅλον 
ἀνθρώπειον, οἷα δὴ πολλάκις ἐπὶ μηροῦ καὶ κνήμης 

καταγνυμένων εἰώϑασι δρᾶν. πρόσεστι δ᾽ ἐξαίρετα 
τῷ μηχανικῷ γλωττοχομείῳ ταυτί. κάτω μὲν ἄξων δή 

Tig, εἰς ὃν τῶν περιβαλλομένων τῷ κώλῳ βρόχων ἐξή- 96 

κει τὰ πέρατα᾽ xov αὐτὸ δὲ τὸ μηχάνημα τροχιλίαι 

πλείους ἔγκεινται. τῇ δεούδῃ πρὸς τὸν καιρὸν ἑκάστοτε 
χρήσει. παραδχευὴ μὲν αὕτη. τὸ χῶλον δ᾽ ἐπιδή- 

σι 

12 τέτρασιν B || 14 ὁμιλήσοντας scripsi: ὁμιλήσαντας codd. | 
16 τοὺς ἀγνοοῦντας B | 20 γλωττοκομίου V, Nem ΔΛ ἀνθοώ- 
zivor Caius| 26 τροχιλίαι Ὁ τροχην. Ὁ 
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σαντες ἀκριβῶς τῷ νόμῳ τῷ καταγματικῷ βρόχους 
περιβάλλουσιν ἑκατέρωϑεν τοῦ κατάγματος, ἕνα μὲν 

ἐν || τοῖς ἄνω μέρεσι τοῦ κώλου, τὸν δ᾽ ἕτερον ἐν τοῖς 514 
κάτω. μάλιστα δ᾽ ἐπιτήδειος εἰς ταῦτα βρόχος ὁ ἐκ 

s δυοῖν διανταίων ἐστίν᾽ τοῦτο γὰρ αὐτοῦ τὸ παλαιὸν 
ὄνομα. προσαγορεύουσι δ᾽ ἔνιοι λύκον αὐτόν, ἅτε δὴ 
τέτταρα σκέλη τοῦ τοιούτου βρόχου λαμβάνοντος. ἄμει- 
vov δήπου δύο μὲν ἐν τοῖς δεξιοῖς τοῦ κώλου μέρεσι, 
δύο δ᾽ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς ποιησάμενον ἐκ μὲν τοῦ 

10 κάτωϑεν βρόχου φέρειν ἄντικρυς ἐπὶ τὸν ἄξονα τὰ 
σχέλη καὶ τούτῳ περιβάλλειν ἀκριβῶς, ὡς γίγνεσθαι 
xdro τὸ κατεαγὺς χῶλον, ἐκ δὲ τοῦ λοιποῦ βρόχου 

τοῦ ἄνω [τὰ σκέλη εἰς τἀναντία τῷ ἄξονι ἄγεσϑαι] --- 

χρὴ γὰρ οἷμαι καὶ τοῦτον εἰς τἀναντία τῷ προτέρῳ 
15 διατείνειν τὸ κῶλον — ἄγειν μὲν ἐξ ἀνάγκης ἄνω τὰ 

σχέλη τοῦ βρόχου, διεκβάλλειν δ᾽ ἐχτόςρ, ἐπιβάλλειν δὲ 
ταῖς τροχιλίαις ἐντεῦϑέν τε φέροντας κάτω περιβάλ- 
λειν τῷ ἄξονι" καὶ οὕτω συμβαίνει τῶν βρόχων ἀμ- 
φοτέρων τὰ πέρατα κοινὸν ἄξονα σχόντα δικαίαν τοῦ 

30 χατεαγότος κώλου τὴν διάστασιν ἐργάξεσϑαι" τείνδται 

γὰρ ὡσαύτως ἄμφω | καὶ χαλᾶται ταῖς περιαγωγαῖς 515 

τοῦ ἄξονος οἰακιξόμενα. τοῦ μὲν δὴ κάτωϑεν βρύχου 
τὰ σχέλη τὴν τάσιν ἁπλῆν ἔχει, τοῦ δ᾽ ἄνω διττήν, 

ἅτε καὶ τῆς φορᾶς εὐϑυπορούσης μὲν τῆς κάτω, δίαυ- 

3. περιβάλλουσιν U ἐπιβάλλουσιν B | 5 διανταίων scripsi: 
διαντέων codd. cf. Gal XVIII 2, 506 | post διαντέων add. 
ἐστίν B om. U | 18 post rob ἄνω add. τὰ σκέλη εἰς τἀναντία 
τῷ ἄξονι ἄγεσθαι ch, om. BU, non vertit N | 18 ἄγειν B 
ἄγουσι Ὁ } 18 διεκβάλλειν B διειῥάλλουσι U | 16—17 ἐκιβάϊλειν 
scripsi: ἐπιβαλλοῦντες ταῖς U ἐπιβάλλουσι Β | 11—18 φέροντας 
x. περιβάλλειν scripsi: φέροντες w. περιβάλλονον co. NS δνὰς 
one BU διάτασιν Cuius | 234 — y. à, V τοῖς dnm πῶς, 
ro 
GarxwUs ed. Helmreich L A 
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λον δέ τινα καμπτούσης τῆς ἄνω. τοῦτον τὸν δίαυλον 

ἡ φύσις ἁπάντων πρώτη τοῖς ἄνωθεν ἐξ ἐγκεφάλου 
καταφερομένοις διὰ τοῦ τραχήλου νεύροις ἐτεχνήσατο 

μεταληπτικήν τινὰ κίνησιν ἐχπορίξζουσα τοῖς προειρη- 

μένοις μυσίν. ἐχρῆν μὲν γὰρ αὐτοὺς ἤτοι γ᾽ ἐκ τοῦ 
κατὰ τὸν τράχηλον νωτιαίου λαβεῖν νεῦρον ἢ ἐξ αὐ- 

τοῦ τοῦ ἐγκεφάλου. λοξῆς δ᾽ ἔσεσϑαι μελλούσης τῆς 
ἐκ τραχήλου ταύτην μὲν ἀναγκαιότατον ἦν φυγεῖν, 
ἐκλέξασθαι δὲ τῶν ἄνωϑεν ἀρχῶν τὴν ἀμείνω. διττῆς 

δ᾽ οὔσης καὶ ταύτης, εὐθείας μὲν ἀκριβῶς. ἣν ἔκτην Ὁ 
νεύρων ἀριϑμεῖ Μαρῖνος συξυγίαν. οὐκ εὐϑείας δὲ 

τῆς ἑβδόμης. ἄχρηστος μὲν ἦν ἡ ἑβδόμη παντελῶς τοῖς 
ὀρϑίοις μυσίν, ἡ δ᾽ ἔκτη τῷ μὲν εὐϑεῖ τῆς φορᾶς 
χρηστή. τῷ δ᾽ ἐξ ἐναντίων ἰέναι χωρίων οὐ μόνον 
ἄχρηστος. ἀλλὰ καὶ βλαβερά. ταύτην γὰρ ἔχουσα [11: 

576 τὴν φοράν, εἴπερ évépv τοῖς προκειμένοις ἐν τῷ λόγῳ 
μυσίν. ἄνω μὲν ἂν εἰργάσατο τὴν κεφαλὴν αὐτῶν, 

κάτω δὲ τὸ πέρας, οὗ τοὐναντίον ἐδείχϑη χρῆναι γενέ- 

ὅϑαι. πρόσδχες τοίνυν ἤδη μοι τὸν νοῦν μᾶλλον. ἢ 

εἴ ποτε μυούμενος ᾿Ελευσίνια καὶ Σαμοθϑράκια καὶ 30 

ἄλλην τινὰ τελετὴν ἁγίαν ὅλος ἦσϑα πρὸς τοῖς δρω- 
μένοις v& καὶ λεγομένοις ὑπὸ τῶν ἱεροφαντῶν. μηδέν 

τι χείρω νομίσας ταύτην ἐχείνων εἶναι τὴν τελετήν, 

μηδ᾽ ἧττον ἐνδείξασϑαι δυναμένην ἢ σοφίαν ἢ πρό- 
νοίαν ἢ δύναμιν τοῦ τῶν ξῴων δημιουργοῦ. καὶ μά- ss 

λισϑ᾽ ὅτι τὴν τελετὴν ταύτην, ἣν νῦν μεταχειρίξομαι, 

πρῶτος ἁπάντων ἐξεῦρον. οὐδεὶς γοῦν τῶν ἀνατομι- 

Lal 
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κῶν οὔτε τούτων τι τῶν νεύρων ἐγίγνωσκεν οὔτε τῶν 

ἔμπροσϑεν εἰρημένων ἐν τῇ κατασκευῇ τοῦ λάρυγγος" 
ὅϑεν ἔν τε ταῖς ἐνεργείαις τῶν μορίων ἐσφάλησαν 

πάμπολυ καὶ τῶν χρειῶν οὐδὲ τὸ δέχατον εἰρήκασι 

s μέρος. ἐπιστρέψας οὖν καὶ σὺ σαυτόν, εἰ καὶ μὴ πρό- 
σϑεν, ἀλλὰ νῦν γοῦν ἐπὶ τὸ σεμνότερον ἄξιός τε τῶν 
λεχϑησομένων ἀκροατὴς γενόμενος | ἀκολούϑει τῷ δτῖ 

λόγῳ ϑαυμαστὰ τῆς φύσεως ἐξηγουμένῳ μυστήρια. 
κατὰ τὸν ὀπίσϑιον ἐγκέφαλον ἔχφυσις νεύρων ἐστὶν 

10 εὐθεῖα δι᾿ ὅλου τοῦ τραχήλου κάτω φερομένη, τῆς 

τραχείας ἀρτηρίας ἑκατέρωϑεν ἑτέρας τινὸς αὐτῇ σμι- 

κρᾶς συναπτομένης. ἀπὸ ταύτης τῆς ἐχφύσεως οἵ τ᾽ 
ἄλλοι μύες οἵ περὶ τὸν λάρυγγα πλὴν τῶν ἕξ τούτων, 
ὑπὲρ ὧν ὁ λόγος ἐστί, καί τινες ἕτεροι τῶν κατὰ τὸν 

1s τράχηλον ὄρϑιοι λαμβάνουσιν ἀπονεμήσεις, οἱ μὲν 

μείζους, οἱ δ᾽ ἐλάττους. μεγίστης δ᾽ οὔσης τῆς ἕχτης 

ταύτης συξυγίας τῶν νεύρων, εἰ καὶ ὅτι μάλιστα πολ- 

λαὶ τοῖς εἰρημένοις μυσὶν ἀποφύσεις αὐτῶν εἰσιν, 

ὅμως οὐ σμικρὰ μοῖρα διελϑοῦσα τὸν τράχηλον ὅλον 
30 ἐμπίπτει τῷ ϑώρακι, καὶ πρώτην μὲν αὐτίκα νεύρων 

συξυγίαν ἀποφύει πρὸς αὐτὸν τὸν ϑώρακα ταῖς ῥίξαις 
τῶν πλευρῶν παρατεταμένην, ἄλλας δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῇ, τὰς 
μὲν εἷς τὴν καρδίαν, τὰς δ᾽ εἰς τὸν πνεύμονα, τὰς δ᾽ 

εἰς τὸν στόμαχον. εἰ δὲ καὶ τὰς εἰς τὴν γαστέρα καὶ 
30 τὸ ἧπαρ καὶ τὸν σπλῆνα καταφύσεις αὐτῶν, ἃς ποιεῖ- 

ται προχωροῦντα κάτω, διέλϑοιμί σοι συμπάσας, ἃς 
ὥσπερ τις | φιλοδωρότατος ἀνὴρ πᾶσι τοῖς ἐντυγχά- 678 

1 οὔτε τι τῶν νεύρων τούτων B| 3 τὲ om. B | 5 γοῦν U l 
10 post φερομένη add. καὶ Caius, om. BU ( 1& wed τὰ 
ἀποφύσεις εἰσὶν αὐτῶν U | 91 καὶ ταῖς eset ws wm. WS N 
326 d; om. BU. 
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δι᾿ ὅλου τοῦ τραχήλου μέχρι πολλοῦ μέρους τοῦ ϑώ- 
Quxog, ἐκεῖϑεν δ᾽ αὖϑις ἀναστρέφει πάλιν ἄνω μέχρι 
τοῦ λάρυγγος, ἔνϑα τοῖς εἰρημένοις μυσὶν ἐμπεφυκό- 
τῶν τῶν νεύρων οἷον bm χειρῶν τινῶν ἕκαστος τῶν 

58b τούτων μυῶν κατασπᾶται κάτω. ὥσπερ οὖν ἐπὶ 
τοῦ μηχανήματος τοῦ κατὰ τὸ σκέλος ἡ ἀρχὴ τῆς 
κινήσεως ἐκ τῶν ἡμετέρων χειρῶν περὶ τὸν ἄξονα 
γιγνομένη συνεπισπᾶται τὰ σκέλη τοῦ βρόχου μέχρι 
τῶν τροχιλιῶν, ἀπ᾽ ἐκείνων δ᾽ αὖϑις ἐπὶ τὸ τεινόμε- 

10 vov μέρος τοῦ σχέλους ἡ κίνησις ἄνωϑεν κάτω διήκει, 
κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπὶ τῶν τοῦ λάρυγγος νεύρων. | 

ὁ μὲν οἷον ἄξων, ὁ τὴν ἀρχὴν τῆς κινήσεως λαμβά- 580 
νῶν, ἡ ἐξ ἐγκεφάλου τῶν νεύρων ἐστὶν ἔχφυσις" ἡ δ᾽ 
οἷον τροχιλία τὸ μέρος ἐκεῖνο τοῦ ϑώρακος, ὅθεν 

1s ὑποστρέφειν ἄρχεται τὰ νεῦρα. διαύλῳ δ᾽ εἰχάξων 
αὐτῶν τὴν φορὰν οὐ τροχιλίαν ἐρεῖς ἐκεῖνο τὸ μέρος, 

ἀλλὰ τὸν καλούμενον καμπτῆρα, περὶ ὃν οἱ ϑέοντες 
δόλιχον ἐν κύχλῳ κάμπτοντες αὖϑις εἰς τοὐπίσω φέ- 

θονται τὴν αὐτὴν ὁδόν, ἣν πρότερον ἤνυσαν. αὕτη 
so 0, καὶ τοῦ μὴ πρότερον ὑποστρέψαι τὸ νεῦρον ἡ 

αἰτία, καίτοι γ᾽ οὕτω μαχρὰν ὁδὸν δι᾽ ὅλου τὲ τοῦ 
τραχήλου καὶ προσέτι τοῦ ϑώραχος οὐκ ὀλίγου μέρους 
διερχόμενον, ὅτι μηδὲν εἶχε τοιοῦτον μόριον οἷον νύσ- 
σης τινὸς ἢ τροχιλίας αὐτῷ παρασχέσϑαι χρείαν. 

as ὀχυρόν τε γὰρ ἐχρῆν εἶναι τοῦτο καὶ λεῖον, ὡς ἑαυτῷ 
τὲ καὶ τῷ νεύρῳ παρέχειν ἀσφαλῆ τὴν ἐπίβασιν. ἦν 
δ᾽ οὐδὲν ἄλλο μεταξὺ τοιοῦτον, ὅτι μὴ τὸ τῆς κλει- 

2 πάλιν om. Caius | 8 γινομένη BU γενομένη Caius | 
9 veopààr U τρυχηλιῶν B | 14 τροχιλία Ὁ τροχηὶ. B | 16 dic 
qur BU δίανιον Caius | 19 zero» Caius Ὁ M AN Mem δὲ 

ius | 21 τε om. U ἢ 38 τοιοῦτο Ὃ | 20 ἰσχυρὸν V 
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τηρίαι μεγάλαι πρὸς τὸν τράχηλον ἀπὸ τῆς καρδίας 
ἀναφερόμεναι, τινὲς μὲν εὐθεῖαν ἔχουσαι τὴν ϑέσιν, 

ἔνιαι δὲ λοξήν, οὐδεμία δ᾽ ἐγκαρσίαν, ὁποίας ἔδει τοῖς 
νεύροις τῆς καμπῆς. περὶ μὲν γὰρ τὴν ὀρϑίαν οὐδ᾽ 

s ἂν γένοιτό ποτε καμπὴ τοῖς ἄνωϑεν κάτω φερομένοις, 

ὡς ἂν ἐξ ἐναντίας ἀπαντῶσι" περὶ δὲ τὴν λοξὴν ἔλι- 

χϑῆναι μέν τινα δύναται μετρίως, ἀλλ᾽ εὐαποκύλιστόν 
τε καὶ ἀστήρικτον ἔσται. καὶ μάλισϑ᾽ ὅταν τὸ λοξὸν 
ἀφιστῆται μὲν πολὺ τῆς ἐγκαρσίας ϑέσεως, ἐγγὺς δ᾽ 

10 ἥκῃ τῆς ὀρϑίας. ἐγὼ μὲν οὐδ᾽ ἐπαινεῖν ἔτι κατὰ τὴν 
ἀξίαν τοῦ δημιουργήσαντος τὰ £g« τήν τε σοφίαν καὶ 
τὴν δύναμιν ἱκανὸς εἶναι νομίξω. μείξονα γὰρ οὐκ 
ἐπαίνων μόνον, ἀλλὰ καὶ ὕμνων τὰ τοιαῦτα | τῶν δ88 
ἔργων ἐστίν, ὅσα πρὶν ϑεάσασϑαι μὲν ἀδύνατα γενέ- 

is σϑαι πεπείσμεϑα, ϑεασάμενοι δ᾽ ἔγνωμεν οὐκ ὀρϑῶς 
ὑπειληφότες, καὶ μάλισϑ᾽ ὅταν ἄνευ πολλῆς σκευωρίας 

ὃ δημιουργὸς αὐτῶν ἑνὶ προσχρησάμενος ὀργάνῳ σμι- 

χρῷ παντοίως ἄμεμπτόν τε καὶ τέλεον ἀποφήνῃ τὸ 
ἔργον" οἷόν τι καὶ κατὰ τὴν καμπὴν τῶν νεύρων τού- 

xo vOv ἰδεῖν ἔστι. τὸ μὲν γὰρ ἀριστερὺν οὐκ ὥκνησεν 
ἡ φύσις ἄχρι πλείστου προαγαγοῦσα περὶ τὴν μεγίστην 
ἀρτηρίαν ἑλίξαι κατ᾽ ἐκεῖνο μάλιστα τὸ μέρος, ἵνα 

πρῶτον ἐκφῦσα τῆς καρδίας ἐπὶ τὴν ῥάχιν κατακάμ- 

πτέται. πάντα γοῦν ἔμελλεν ἕξειν, ὧν ἐδεῖτο, καὶ 
36 ϑέσιν ἐγκαρσίαν καὶ καμπὴν λείαν τε καὶ κυκλοτερῆ 

καὶ τὴν νύσσαν αὐτὴν ἰσχυροτάτην rt καὶ ἀσφαλεστά- 

ἃ οὐδεμίαν codd. | 4 an ἐν τῇ καμπῇ ? | τῶν ὀρϑίων D | 
4—5 οὐδ᾽ ἂν B οὐδὲν U οὐδὲ DL | Τ τι ? | 8 ὅταν codd, ὅτε 
k | rà add, B | 9 ἀφίστηται DLU ἀφίσταται B | 10 ἥκῃ scripsi: 
ἥκει eodd, | 18 τέλεον U τέλειον ce | 19.720 τούτων rv. B] 
21 ἄχρι (μέχρι B) πλείστου προαγαγοῦσα BU παραγωγωνοα oye 
πλείστων DL|922 καὶ κατ᾽ Β ἢ 38 ἔκφῦσα DV. ἔωφθονοα, 
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την. τὸ δεξιὸν δ᾽ οὐδεμίαν ἔχον ἐν τῷ xaO ἑαυτὸ 
μέρει τοῦ ϑώρακος ὁμοίαν ἐπίβασιν ἠναγχάσϑη μὲν 

ἑλίξαι περὶ τὴν κατὰ τοῦτο τὸ μέρος ἀρτηρίαν λοξὴν 
ἀπὸ τῆς καρδίας ἐπὶ τὴν δεξιὰν μασχάλην ἀναφερο- 
μένην. ὅσον δ᾽ ἦν χείρων ἡ καμπὴ τῆς ἐγκαρσίας, 

584 τοῦτ᾽ ἐπηνωρθώσατο || πλήϑει τε τῶν ἑκατέρωθεν ἀπο- 

φύσεων τοῦ νεύρου καὶ ῥώμῃ συνδέσμων. ὅσα γὰρ 

εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ ϑώραχος ἀποφύσειν ἔμελλε 
νεῦρα, κατ᾽ ἐκεῖνο μάλιστα τὸ χωρίον ἀπέφυσέ τε ἅμα 

καὶ τοῖς δεχομένοις ὀργάνοις ἐνέφυσεν οἷον ἐνριξοῦσα w 

τὸ νεῦρον ὡς εἰς γῆν τὰ μόρια. μέσον v οὖν &xa- 

σῶν τῶν ῥιξῶν ἐκεῖν᾽ ἔταξε τὸ τοῦ λάρυγγος νεῦρον, 

ὅπως ἑκατέρωθεν ὑπ᾽ αὐτῶν φρουροῖτο, καὶ συνδέσμοις 

ὑμενώδεσι τῇ τ᾽ ἀρτηρίᾳ καὶ τοῖς παρακειμένοις σώ- 

μασι συνῆψεν, ἵν᾽ ὡς οἷόν τε διοριξόμενον ὑπ᾽ αὐτῶν τ 
ἀσφαλῆ τὴν περὶ τὸν νῶτον τῆς ἀρτηρίας ποιήσηται 

καμπήν, οἷον περὶ κύκλον τινὰ τροχιλίας ἕλιχϑέν, 

ἀνατεινομένοις τε ὡς τὸ πολὺ τοῖς νεύροις τούτοις 

αὐτίκα μετὰ τὴν καμπὴν οἷον χεῖρά τινα τὸ μέγα 
νεῦρον ὀρέξαν ἀπόφυσιν ἑαυτοῦ δι᾽ ἐκείνης ἀνέλκει Ὁ 
τε καὶ μετεωρίζει. ἐντεῦϑεν δ᾽ ἄμφω φέρεσϑον ἄνω 
πρὸς τὴν κεφαλὴν τῆς τραχείας ἀρτηρίας, τὴν αὐτὴν 

μὲν ὁδὸν ἰόντα τῇ πρόσϑεν. οὐδενὶ δ᾽ οὐκέτι μετα- 
διδόντα μυὶ μόριον οὐδὲ σμικρότατον ἑαυτῶν, ὅτι 

ὅ χείρων Ὁ χεῖρον cett. | ἐγκαρσίας BU ἐν καρδίᾳ DL 
8 ἀποφύσειν Β ἀποφύειν cett. | 11 và νεῦρα B || 12 ἐκεῖν 
Scripsi: ἐκείνων BU! ἐκεῖνο Ὁ ἐκεῖνος DL || 18 συνδέσμους 
ὑμενώδεις DL | 14 τ᾽ B om. cett. | 15 αὐτῶν DLU πάντων B | 
16 τὸν νῶτον om. DL | 17 τροχιλίας Ὁ τροχηλ. cett. || 18 τε] 
δὲ Ὁ | 20 ἑαυτοῦ B αὐτοῦ cett. | 21 ἐντεῦθεν) ἑτέραι U | ἀμ- 
φοτέραις B | φέρεσθον scripsi: φέρεσθαι DLU om. B | τὸ ἄνω 
B || 23 ἀνιόντα Β ἰόντα cett. | 24 μόριον BU μόγις cett. | σμι- 
κρότατον Ὁ ouixgóto* BD | ἑαυτοῦ D 

um... v -. 
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μηδ᾽ ἐδεῖτο μηδεὶς | ἄλλην ἀρχὴν κινήσεως ἐκ τῶν 585 
κάτω μερῶν λαμβάνειν, ἀλλ᾽ ἀκριβῶς τὲ καὶ δικαίως 
ἑκάτερον αὐτῶν εἰς τοὺς x«9' ἑαυτὸ διέσπαρται τοῦ 
λάρυγγος μῦς, τὸ μὲν ἐν τοῖς δεξιοῖς μέρεσιν εἰς τοὺς 

s ἐν τοῖς δεξιοῖς ἑωυτοῦ, τὸ δ᾽ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς εἰς 

τοὺς ὑπολοίπους τρεῖς, ἄμφω δ᾽ εἰς τοὺς EE, ὑφ᾽ ὧν 

ἀνοίγνυσθαί τε καὶ κλείεσθαι συμβαίνει τὸν λάρυγγα. 
μάλιστα δ΄. ὡς ἐδείχϑη, τῶν ἕξ τούτων μυῶν ἐσχυρο- 
τάτην ἐνέργειαν οἱ δύο μύες ἔχουσιν οἱ κλείοντες 

10 αὐτόν, ὡς μήτ᾽ ἐν ταῖς καταλήψεσι τοῦ πνεύματος ὑπὸ 
τοσούτων τε καὶ τηλικούτων μυῶν νικᾶσθαι, τῶν συ- 

στελλόντων τὸν ϑώρακα, καὶ διὰ τοῦτο καὶ τῶν νεύ- 
ρῶν τὸ πλεῖστον εἰς αὐτοὺς διασπείρεται. καὶ τοῖς 

πέρασιν αὐτῶν εἰς ταὐτὸν ἥκει νεῦρον στερεὸν ἕν, 
16 καϑ' ἑκάτερον μῦν ἄνωθεν κάτω φερόμενον, ἐξ οὗ 

λαμβάνει μέν τινα μόρια καὶ τὰ περὶ τὸν λάρυγγα 
σώματα' τὸ δ᾽ ὑπόλοιπον αὐτοῦ τῷ τοῦ μυὸς ἰδίῳ 
νεύρῳ συναπτόμενον εἰς ἰσχὺν καὶ ἀσφάλειαν αὐτῷ 
συντελεῖ. 

30 ap. XVI. Οὐκέτ᾽ οὖν οἷμαί σε ϑαυμάσειν οὐδὲ || 
ξητήσειν, οἷα δὴ ϑαυμάξουσί τε καὶ ξητοῦσιν οἵ πρὸ 586 
ἐμοῦ πάντες ἰατροί τὲ καὶ φιλόσοφοι. τοῦτο μὲν ὅπως 
ἐν τῷ πίνειν τὸ ὑγρὸν οὐχ εἷς τὴν τραχεῖαν ἀρτηρίαν, 
ἀλλ᾽ εἰς τὸν στόμαχον ἐμπίπτει. τοῦτο δὲ τῶν κατὰ 

x τὴν ῥίζαν τῆς γλώττης μυῶν τὴν κίνησιν αἰτιώμενοι. 

1 μηδεὶς D'L μηδ᾽ εἰς BU μηδεμίαν D* | 3 τε om. D ἢ 
4--ὃ μέρεσιν εἰς τοὺς ἐν τοῖς δεξιοῖς αὐτοῦ B ἑαυτοῦ μέρεσιν. 
cett. | 8 μάλιστα δὲ B καὶ μ. δὲ cett. ἢ 9 ἴσχουσιν B | 10 αὐτὸν 
U αὐτὴν cett. | πνεύμονος D | 11—12 συστελλόντων U συστελ- 
Jonévow cett. ἢ 15 ἑκάτερον] ἕτερον LU | 17 αὐτοῦ LU αὐτῶν 
cett. | 92 zog] οὖν B | 86 — p. 426, αἰτιώμενοι eAoyxvos S 
αἰτιωμένων» μένων (sic) DLU (olo adà. ὍΡΟΝ 
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ματος, tlg τὰ πρὸς τὸν στόμαχον ἔστραπται μέρη τῷ 
τρίτῳ χόνδρῳ ϑέσιν ἀντίστροφον ἔχουσα τῷ ἀρυται- 
νοειδεῖ. δῆλον δ᾽. ὡς οὐκ ἂν οὕτως εἶχε θέσεως, εἰ 

μὴ τῆς καταντικρὺ χώρας ἐξεφύετο. καὶ μέν γε καὶ 
ssl μὴ χονδρώδης ἦν, οὔτ᾽ ἂν àvépxro παρὰ τὸν τῆς 
ἀναπνοῆς καιρὸν οὔτ᾽ ἂν ὑπὸ τῶν σιτίων àvergé- 
πετο᾿ τὰ μὲν γὰρ μαλακώτερα τοῦ δέοντος καταπέ- 
πτωκὲν ἀεί, τὰ δὲ σχλη φότερα δυσανάτρεπτα μένει. 588 
χρὴ δ᾽ οὐδέτερον ἔχειν αὐτήν, ἀλλ᾿ ὀρθὴν μὲν εἰσ- 

10 πνεόντων εἶναι, καταπινόντων δ᾽ ἀνατρέπεσϑαι. καὶ 
μὴν εἰ ταῦτα μὲν εἶχεν, ἐλάττων δ᾽ ἦν τοῦ κατὰ τὸν 
λάρυγγα πόρου, πλέον οὐδὲν ἐγίγνετ᾽ ἂν ἐκ τοῦ κατα- 

πίπτειν αὐτήν, ὥσπερ οὐδ᾽ εἰ πολὺ μείξων" ἐπέφραττε 
γὰρ ἂν οὕτω ys καὶ τὸν στόμαχον. ὃν δὲ τρόπον 

15 ὑπὸ τῶν σιτίων ἡ ἐπιγλωττὶς εἰς τὸν τοῦ λάρυγγος 

ἀνακλίνεται πόρον, οὕτως ὑπὸ τῶν ἐμουμένων ὁ ἀρυ- 
ταινοειδὴς χόνδρος. ἔστραπται γὰρ κἀκεῖνος εἰς τὴν 

εὐρυχωρίαν τοῦ λάρυγγος, ὥσϑ᾽ ἡ ῥύμη τῶν ἀναφε- 

φομένων ἐκ τοῦ στομάχου τοῖς κατὰ τὸν νῶτον αὐτοῦ 
30 προσπίπτουσα ῥᾳδίως εἰς τὴν εἴκουσαν ἀνατρέπει χώραν 

ὅλον τὸν χόνδρον. 
Cap. ΧΥ͂Π. Καί σοι κἀνταῦϑα πάλιν ἡ τοῦ yóv- 

ὅρου τοῦδε τῆς κατασκευῆς ἐξέτασις ὁμοία γιγνέσϑω 

τῇ μικρῷ πρόσϑεν εἰρημένῃ περὶ τῆς ἐπιγλωττίδος. 
35 εἰ μὴ γὰρ καὶ μέγεϑος ἦν τηλικοῦτον, ἡλίκον νῦν 

8 ϑέσεως εἶχεν DL | δ χόνϑρος B | 8 οὔτ᾽ ἂν BU οὐδ’ 
DL | 8 δυσανάζριατα B δυσανάσερεπτα coli. ἢ 11 ἐλάττων U 
λαττον cott. | 13 ἂν ἡμῖν B | 18 μειξον DL | 14 verba à» δὲ 
τρόπον — τὸν χόνδρον exc. Orib. III 319 | 19 τὸν νῶτον BLU. 
τὸ v. D [30 ante ῥαδίως add. μέρεσι B. partcs ἃ ws. eee N. 
28 γονέσϑω B | 34 μικρῷ Τ, μικρὰ B. μακρῷ; DO 
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στὸν οὖν, εἰ τούτους μὲν ὑπὲρ τοῦ διαβρέχειν αὐτὰ 
κατεσχεύασε, τελέως δ᾽ ἀπέκλεισε τὸ πόμα τῆς εἰς τὸν 

πνεύμονα φορᾶς. καὶ γάρ τοι καὶ τὰ λελεγμένα πάντα 
τοῦ μὲν τὰ σιτία μὴ δύνασϑαι τῷ πόρῳ τοῦ λάρυγγος 

5 ἐμπίπτειν ἱκανὰ μαρτύρια, τοῦ δὲ μηδ᾽ ἰκμάδα τινὰ 
παραρρεῖν ἐλαχίστην οὐχ ἱκανά. ταυτὶ μὲν οὖν ὑπο- 
μεμνήσϑω καὶ νῦν ἀποδεδειγμένα δι᾿ ἑτέρων, ἵν᾽ dxgi- 
βῶς ἀκούωμεν τῶν λεγομένων. 

Cap. ΧΥ͂ΠΙ. ᾿Επὶ δὲ τὰς ὑπολοίπους χρείας τῶν 

10 κατὰ τὸν λάρυγγα φαινομένων τε καὶ γιγνομένων αὖ- 
ϑις ἐπανέλθωμεν. ἐλέγετο δὴ πρόσϑεν, ὡς ὃ δεσμὸς 
6 ὑμενώδης, ὁ τὰ σιγμοειδῆ τῶν χόνδρων ἀναπληρῶν 
μέρη, κοινωνίαν παρέχεται τῷ v& τοῦ στομάχον πύρῳ 

καὶ τῷ τῆς τραχείας ἀρτηρίας. ἐλέγετο δὲ καὶ ὡς, 
15 εἴπερ ἦν κἀνταῦϑα περιφερὴς ἡ ἀρτηρία, στενοχωρίαν 

ἂν ἀπειργάξετο τῇ τῶν σιτίων διόδῳ. | ταύτην οὖν δ91 
τὴν στενοχωρίαν ἀναγκαῖόν ἐστι γίγνεσθαι τῷ στομάχῳ 
κατὰ τὸν λάρυγγα πανταχόϑεν ὑπάρχοντα χονδρώδη. 
πῶς οὖν οὐ στενοχωρεῖται καταπινόντων τὰ σιτία; 

30 πῶς δ᾽ ἄλλως ἢ κατασπώμενος μὲν αὐτός, ἀνατρέχον- 
τὸς δὲ τοῦ λάρυγγος" ὑπαλλάττεται γὰρ οὕτως ἡ ϑέ- 

σις αὐτῶν, ὥστε τὴν μὲν ἀρχὴν τοῦ στομάχου κατὰ 
τὴν τραχεῖαν ἀρτηρίαν γίγνεσϑαι, τὸν λάρυγγα δ᾽ 

ἀνατρέχειν εἰς τὴν φάρυγγα. 

as — Cap. XIX. Ταῦτ᾽ οὖν ἅπαντα ϑαυμαστῶς ἀπείρ- 

8--ἴ ὑπομεμνήσϑω B ὑπεμνήσθω cett. | T ἀποδεδειγμένα 
scripsi: ἀποδεδειγμένων U ὑποδεδειγμένων cett. | 8 ἀκούωμεν 
BU ἀκούδωμεν DL | λεγομένων BU λελεγμένων DL | 18 μέρη 
BU μένει DL | παρέχετο D | 16 à» om. codd. | ἀπειργάξετο 
codd. ἀπειργάσατο ch | διόδῳ BU ὁδῷ DL | 18 verba zovreqá- 
Bey c φάρυγγα ero. Ori. III Sig Ἢ 20 φοῦ, ἴδλως AAA. Sh 
πάνυ DLU (sed U expunxit)| 25 μὲν οὖν Ὁ 

us d 
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τὰς ἀνατεινόμενοι μύες τὴν ὡς πρὸς τὸν τράχηλον | 

αὐτῶν ἐργάζονται κίνησιν. ἐποχούμενον δὲ τοῖς κυρ- 598 
τοῖς τοῦ λάρυγγος τὸ ὀστοῦν τοῦτο καὶ πολλοῖς οἷς 
εἶπον εἰς πολλὰ μέρη διειλημμένον μυσὶν ὑπ᾽ αὐτῶν 

5 ἐκείνων ἑρματίξεται, τῆς ἐν ἅπασι δικαίας φύσεως 
ἰσοσϑενεῖς ἀλλήλοις τοὺς ἀντιτεταγμένους ἐργασαμένης 
μῦς. ἐπεὶ δὲ καὶ διατμηϑῆναί τινα καὶ παραλυϑῆναι 
τῶν μυῶν τούτων ἐνεδέχετο. καὶ μάλιστα τῶν προτε- 
ταγμένων τοῦ λάρυγγος, καὶ κίνδυνος ἦν ἐν roig τοι- 

19 οὕτοις παϑήμασιν ἐπὶ τὸν ἐρρωμένον ἐλϑεῖν αὐτὸν 
τῆς Tt μέσης χώρας τοῦ λάρυγγος ἀποχυλισϑῆναι 

περιτραπῆναί τ᾽ ἐπὶ πλεῖστον εἷς τὰ πλάγια, κάλλιον 
ἔγνω μὴ μόνοις τοῖς μυσὶν ἐπιτρέψαι τὴν ἰσορροπίαν 
αὐτοῦ. κατασκευάσαι δέ τινας ἰσχυροὺς συνδέσμους, 

15 οὐ κατὰ τὸ πάρεργον, ἀλλ᾽ αὐτὸ δὴ τοῦτο μόνον ὡς 
ἔργον οὐ σμιχρὸν ἐργασομένους [χρηστῶς]. τούτων 
ἕνεκά μοι δοκεῖ τῶν δεσμῶν τῆς γενέσεως οὐκ ἄρκχε- 
σϑῆναι ταῖς δύο πλευραῖς τοῦ ὑοειδοῦς, ἀλλ᾽ ἑτέρας 

χονδρώδεις ἀποφύσασα συνδέσμοις στρογγύλοις ἕκα- 
so τέρῳ τῶν πλήκτρων συμφῦσαι. συνῆπται δ᾽ οὐδὲν | 

ἧττον καὶ δι᾽ ὑμένων τινῶν πρός τε τὸν λάρυγγα καὶ δ94 
τὴν ἐπιγλωττίδα καὶ πολλοῖς ξῴοις διὰ μυῶν οὐ πρὸς 

τὴν ἐπιγλωττίδα μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸν στόμαχον, ἐφ᾽ 
ὧν εὐθέως ἐστὶν αὐτῷ καὶ στηρίγματα συναπτόμενα 

4 ἐπ᾿ B | T μῦς s.l add, U om. cett, musculos operante 
N | 15 αὐτὸ δὴ τοῦτο BU τὸ διὰ τοῦτο DL | 16 ἔργον BU 
ἐνεργὸν DL | χρηστῶς BU χρηστὸν DL, inclusi| 18 ἑτέρας BU 
EO ΡΠ, ἀτόφέσοσα BU ἀπιῤ αν αν DL | cvodidiat evbb)e 
γύλοις BU συνδέσμους στρογγύλους D | 19—90 ἑκατέρῳ BU £nd- 
ὅτου DI. 20 nidsroov codd: πλεύφων b | 92 verba καὶ πρίδατα ας 
ἐπιρλωετίδα om. DL|94 ἐστιν εὐϑέως DV V eciqeiwà τὶ ves 
neipor 
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τὸ μῆκος «i iveg, ἀλλ᾽ ἀνάπαλιν ἀπὸ τῆς ἑτέρας πλευ- 

φᾶς εἷς τὴν ἑτέραν διήκουσιν, οὐ μὴν οὕτω γε ἁπλῶς, 
ὡς οἱ πρὸ ἡμῶν ἀνατομικοὶ νομίξουσιν, ἀλλὰ μετὰ 
βραχείας τῆς εἷς τὸ λοξὸν ἐγκλίσεως, οὐ μὴν οὐδὲ 

5 μονοειδεῖς, ὡς καὶ τοῦτ᾽ ἀγνοοῦντες οἴονται. πάρεστι 

γὰρ ϑεάσασϑαι τὰς ἔνδον ταῖς ἔξωϑεν ἐναντίως ἐχού- 
σας, || ὥσπερ γε καὶ τὰς ἐν τῷ στέρνῳ κατὰ τὰ. χον- 596 

δρώδη τῶν πλευρῶν ταῖς ἐν τοῖς ὀστώδεσιν ἄχρι τῶν 
σφονδύλων, ὅπερ οὐδ᾽ ἐγίγνωσκεν οὐδεὶς πρὸ ἡμῶν, 

io μήτι γε τὴν χρείαν αὐτοῦ. λέλεκται δὲ καὶ ἡ τοῦδε 

χρεία κατ᾽ ἐχείνην τὴν πραγματείαν καὶ προσέτι τῶν 
ἄρϑρων τῶν κατὰ τὰς πλευράς. εἴρηται δ᾽ οὐδὲν 
ἧττον καὶ περὶ τῶν χονδρωδῶν ἐν αὐταῖς μορίων, διὰ 
τί τε τοιαῦτα, καὶ τίνα κίνησιν ἔχει' συνῆπτο γὰρ καὶ 

156 περὶ τούτου λόγος τῇ συμπάσῃ τοῦ ϑώρακος ἔἐνερ- 
γείᾳ. καὶ μὲν δὴ καὶ τὰ νεῦρα τὰ κινοῦντα τοὺς μῦς 
ἅπαντας ἐδηλώσαμεν, ἐνδειξάμενοι κατὰ τὸν λόγον 

εὐθέως, ὅτι μηδ᾽ ἄμεινον ἦν ἑτέρωϑεν ἔχειν αὐτὰ τὰς 
ἀρχάς. εἰρήσεται δὲ καὶ αὖϑις ὑπὲρ ἁπάντων νεύρων 

30 ἅμα ταῖς ἀρτηρίαις τε καὶ ταῖς φλεψὶ κατὰ τὸν ἔκκαι- 

δέκατον λόγον. 
Cap. XXI. Ὅσα δ᾽ οὐκ ἐνεργεῖ μὲν αὐτὰ τῶν τοῦ 

ϑώρακος μορίων, ὑπηρετεῖ δέ τι τοῖς ἐνεργοῦσιν, ἑξῆς 
δίειμι. τῶν φρενῶν ἡ μὲν ἴδιος οὐσία μῦς ἐστιν, 

30 ἀμφιέσματα δ᾽ || αὐτῷ γεγένηται δύο, κάτωθεν μὲν ἡ 691 
κορυφὴ τοῦ περιτοναίου χιτῶνος, ἄνωϑεν δ᾽ ἡ βάσις 
τοῦ τὰς πλευρὰς ὑπεξωκότος. ὑποτέταται γὰρ οὗτος 

5 τοῦτ᾽ B ταῦτα DLU | 9 σφονδύλων U cz. cett. | ὕπερ U 
ὥσπερ ceti. ἢ 14 τε k δὲ eodd. | I7. ἐδηλώσαμεν BU. ἐδημιουργή- 
σαμεν DL | 18 εὐθὺς B| 23 δέ τι BU δὲ DL | 34 τῶν φρενῶν] 
ef. Theophil. II 19 | 25 κάτωϑεν BU κάτω DU V3 Axectcexe 
Theophil.: ὑποτέτακται codd. subtenditwr ' 

Θαιμαν ed. Helmreioh I. LJ 
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ἅπαντι τῷ κύτει τοῦ ϑώρακος ἔνδον, ἐν olg uiv χω- 

ρέίοις ὑπαλείφει τὰ τῶν πλευρῶν ὀστᾶ, καϑάπερ τι 
πρόβλημα τῷ πνεύμονι παρεσκευασμένος ὑπὲρ τοῦ μὴ 

προσπίπτειν αὐτὸν ἐν τῇ κατὰ τὴν ἀναπνοὴν ἐνεργείᾳ 

γυμνοῖς ὀστοῖς, ἔνϑα δ᾽ ἐστὶ τὰ καλούμενα μεσοπλεύ- s 
ρια, τῶν τὲ μυῶν ἕνεκα τῶν τῇδε καὶ τῶν ἀγγείων 

γεγενημένος ἀμφίεσμα μὲν τοῖς μυσίν, οἷόνπερ ταῖς 

φρεσίν, ὄχημα δέ τι καὶ οἷον στήριγμα τοῖς ἀγγείοις. 

ἡ δὲ τοῦ διαφράγματος λοξότης ἔμπροσϑεν μὲν ἐδεί- 
xvvto χατὰ τήνδε τὴν πραγματείαν ἀποχρίδει τῶν i0 

ξηρῶν περιττωμάτων συντελεῖν" ἐν δὲ τοῖς Περὶ τῆς 
ἀναπνοῆς, ὅτι καὶ ταύτην ὠφελεῖ τὰ μέγιστα, δεδήλω- 

ται. διὰ τί δ᾽ οὐκ ἐξ ἄχρων τῶν νόϑων πλευρῶν 

ἐχπεφύκασιν αἱ φρένες, ἀλλ᾽ ὑπερκύπτει Tig αὐτῶν 

μοῖρα πρὸς ὑποχόνδριον οἷον χάραξ: ἢ χάρακι προσει- 15 

698 χάσαντες αὐτὴν εἰρήκαμεν ἤδη καὶ τὴν χρείαν; | φρου- 

osi γὰρ οὗτος ὁ χάραξ αὐτάς vs τὰς φρένας καὶ τὸ 

ἧπαρ, ἤδη δὲ καὶ τῶν ἄλλων πολλὰ τῶν ἐνταῦϑα. 
διὰ τί δὲ χόνδρος ταῖς νόϑαις πλευραῖς δαψιλὴς ἐφ᾽ 

ἑκάστῳ πέρατι περικέχυται; ἢ καὶ τοῦτο δυσπαϑείας Ὁ 

ἕνεκα ταῖς τε πλευραῖς αὐταῖς πρώταις καὶ μάλιστα 

καὶ δι᾽ αὐτῶν τοῖς ὑποχειμένοις: ἥκιστα γὰρ ἀπο- 

ϑραύεταί τε καὶ κατάγνυται ϑλώμενος ὁ χόνδρος, ὥστ᾽ 

ἄμεινον ἦν τὰ προπετέστερα μέρη τῶν ὀστῶν ἐκ τῆς 
τοιαύτης οὐσίας γενέσϑαι. διὰ τοῦτ᾽ οὖν καὶ τῷ " 

στέρνῳ κατὰ τὸ πέρας ὃ καλούμενος ξιφοειδὴς ἐπιπέ- 

φυχὲ χόνδρος. οὗτος μέν γε σαφές ἐστι πρόβλημα 

1 ἐν οἷς] ἐνίοις BU || 8 πνεύματι B || 14 φρένες] φλέβες 
DLU  ὑπερκύπτει] cf. Theophil. III 19 | αὐτῶν om. B || 16 εὖ- 
ρήκαμε» (sic) D | 21 αὐταῖς ov. ὦ ὁ καὶ ox. DEAS τοιαύτης ] 
αὐτῆς B| 27 σαφῶς B 
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τοῦ τὲ τῆς γαστρὸς στόματος καὶ τοῦ ταύτῃ μέρους 
τῶν φρενῶν, ἤδη δὲ καὶ τῆς καρδίας. διὰ τί δ᾽ αἴ 
μὲν ἑπτὰ τῶν πλευρῶν πρὸς τὸ στέρνον, αἱ δὲ πέντε 
πρὸς τὸ διάφραγμα τελευτῶσιν, αἱ σύμπασαι δὲ δεκα- 

5 δύο γεγόνασι. τηνικαῦτα ἐροῦμεν, ὅταν ὑπὲρ τῶν κατὰ 
τὸ μετάφρενον σφονδύλων ὁ λόγος T. τὸ μέντοι 

στέρνον αὐτὸ διὰ τί μὲν ἐκ πολλῶν ὀστῶν ἐγένετο. 
τοὺς περὶ τῆς ἄκρας χειρὸς ἀναμνήσϑητι λόγους ἐν 

ἀρχῇ τοῦ δευτέρου τῶνδε | τῶν ὑπομνημάτων γεγραμ- ὅ99 

10 μένους. διὰ τί δ᾽ ἐξ ἑπτά, τὸ πλῆϑος τῶν συναρϑρου- 
μένων πλευρῶν αἴτιον" ἕν γὰρ ὀστοῦν ἐστι τοῦ στέρ- 
vov xa9' ἑχάστην αὐτῶν. τί δ᾽ οὐ καὶ τοῦτο ϑαυ- 
μαστὸν ἔργον ἐν τοῖς μάλιστα τῆς φύσεώς ἔστι, τὸ 
μήτ᾽ ὀστέϊννον ὅλον ἐργάσασϑαι τὸν ϑώραχα μήτε 

is σαρχοειδῆ. ϑεῖναι δ᾽ ἐναλλὰξ ὑστοῦν uvi; καίτοι τὸ 

μὲν ἐπιγάστριον ὅλον ἐκ μυῶν, τὸ δὲ κρανίον ὀστέϊνον 
ἐγένετο. καὶ χρὴ καὶ τοῦτο μὴ παρέργως σκοπεῖν, 
ὅτι τριῶν ἀρχῶν οὐσῶν τῶν διοιχουσῶν τὸ ξῷον 
ὀστοῦν μὲν ἀκίνητον ἄνευ μυῶν τῇ πρώτῃ περιέβαλε, 

30 μόνους δὲ μῦς τῇ τρίτῃ, τῇ μέσῃ δ᾽ ἀμφοῖν ἑκάτερα. 
τῷ μὲν γὰρ ἐγκεφάλῳ μυῶν οὐδὲν δεῖ πρὸς οὐδέν" 
αὐτὸς γὰρ ἀρχὴ κινήσεως τῆς κατὰ προαίρεσιν ἅπασι 
τοῖς ἄλλοις ἐστίν, ὥστ᾽ ἀκίνητον οἷον τεῖχος αὐτῷ τὸ 

κρανίον εὐλόγως περιβέβληται. τοῖς δὲ κατὰ τὸ ἧπαρ 
30 καὶ τὴν γαστέρα τοιοῦτος εἴπερ τις ἐν κύχλῳ περίβο- 

Aog ἐγεγένητο, ποῦ μὲν ἂν ὑπεδέχετο τά τὲ σιτία καὶ 

6 σφονδύλων U σπ. cett. | 8 τοὺς BU τοῦ DL | λόγους BU 
λόγου DL | 910 γεγραμμένους BU γεγφαμμένου DL |20 ἑκά- 
τερὰ BU ἑκάτερον D | 38 τοῖς ἄλλοις ἐστίν BU τοῖς ζῴοις 
ἐστὶ τοῖς ἄλλοις DL ἢ 30---86 περίβολος ἐν way WX ἃ 9S 
ἡγένετο DL 

bs 
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600r& ποτώ; | ποῦ δ᾽ ἂν ὃ τῶν xvovuévov ὄγκος ἀπέ- 
κειτο; πῶς δ᾽ ἂν ἐξεκρίνετο τὰ περιττώματα μηδενὸς 
ἐφεστῶτος αὐτοῖς μυός; ἐπὶ δὲ τοῦ ϑώρακος., si μὲν 

ἐξ ὀστῶν μόνων ἐγεγένητο. τὴν κίνησιν ἂν ἀπώλλυε 
τελέως. εἰ δ᾽ ἐκ μυῶν αὖ μόνων, ἐνέπιπτον ἂν οὗτοι 5 
τῷ τε πνεύμονι καὶ τῇ καρδίᾳ μηδενὸς αὐτοὺς ὀχοῦν- 

τος. ἵν᾽ οὖν ἅμα μὲν εὐρυχωρία γένηταί τις ἐντός, 
ἅμα δὲ καὶ κινῆται τὸ πᾶν ὄργανον, οἱ μύες τοῖς 
ὀστοῖς ἐναλλὰξ κατετέϑησαν. εὐθὺς δὲ δὴ τοῦτο καὶ 

πρὸς ἀσφάλειαν οὐ σμικρὸν διήνεγκε τῇ τὸ καρδίᾳ τὸ 
καὶ τῷ πνεύμονι' μᾶλλον γὰρ φρουρεῖται νῦν, ἢ & 
μύες ἐγένοντο μόνοι. τὸ δὲ μηδ᾽ ἀργὺν ἕκαστον γε- 
νέσϑαι τῶν ὀστῶν, ἀλλ᾽ ἑκατέρωϑεν ἄρϑρον ἔχειν, 
ἵνα δι’ αὐτῶν ὁ πᾶς ϑώραξ κινῆται. πῶς οὐ προμη- 

ϑές; ἀλλ᾽ ἴσως τις ἐρεῖ" τί οὖν χεῖρον ἦν οὕτως ἔχειν vs 

καὶ τὰ κατὰ τὴν γαστέρα; ϑώρακος γὰρ αὐτῇ περιτε- 

ϑέντος, οἷόσπερ καὶ τῇ καρδίᾳ περιβέβληται, τό τε 

διαστέλλεσϑαι καὶ συστέλλεσϑαι πάντως ἂν ὁμοίως 

601 ἐφυλάττετο. καὶ πλείων ἀσφάλεια προσεγίγνετο. | τὸν 

δὴ τὰ τοιαῦτα ἀποροῦντα διδακτέον, ὡς οὐχ οἷόν v ἢ 

ἦν ἐπὶ πλεῖστον διαστέλλεσϑαί τε καὶ συστέλλεσϑαι 

τὰ κατ᾽ αὐτὴν ἔξωϑεν αὐτοῖς περιτεϑέντων ὀστῶν. 

εἰ δὲ τοῦτο, πρῶτον μὲν οὐδὲ χύειν οἷόν v ἦν 

τοῖς θήλεσιν" ἔπειτα δ᾽ οὐδ᾽ εἰς κόρον ἅπαξ ἐσϑίειν, 

ἀλλὰ συνεχοῦς δεῖσϑαι τῆς ἐδωδῆς ὥσπερ καὶ τῆς 36 

ἀναπνοῆς. ταύτης μὲν οὖν οὕτω χρήξειν οὐδὲν ἄτο- 

2 πῶς U ποῦ DL | 4 ἂν om. BDL | 5 ἂν add. B om. 
cett. | 6 τε U om. cett. | 6---Ἰ ὀχλοῦντος codd. ὀχοῦντος k | 
9 dà δὴ LU δὴ D δὲ B | 15 ἐρεῖ vig DL | ἦν χεῖρον U ἦν 
om. B 17 τό U «ó cett. | 18 τῷ συστέλλεσθαι DL || 20 τὰ om. 
DL [21 verba ἐπὶ — τ᾽ ἣν om. DU ( 23; αὐτὴν Ὁ αὐτὸν cett. || 
28 uiv ὧν B ἂν om. cett. | 26 συνεχῶς UV 
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zov ἐν ἀέρι διαιτωμένῳ tdeo" σιτίων δ᾽ εἴπερ ὁμοίως 
ἐδεόμεϑα, δεινῶς ἂν ἀφιλόσοφός τε καὶ ἄμουσος ἦν 
ἡμῶν ἡ ξωὴ καὶ τῶν καλλίστων ἄσχολος. πρὸς γὰρ 
αὖ τοῖς ἄλλοις οὐδὲ παραμένειν sig μαχρὸν ἡ ἐκ τῆς 

s ἀναπνοῆς ὠφέλεια φύσιν ἔχει" σιτίων δὲ καὶ πόματος 

εἰσάπαξ ἐμπλησϑέντες ὅλης ἡμέρας καὶ νυχτὸς ἀλύπως 

διαρχοῦμεν, ὥστε καὶ κατὰ τοῦτο ϑαυμάξειν ἄξιον τὴν 
φύσιν. ἀρκεῖν μοι δοχεῖ ταῦτα κατὰ τὸ παρὸν εἰς 

ἐξήγησιν τῶν τοῦ ϑώρακος μορίων. εἰ γὰρ καὶ παρα- 
10 λέλειπταί τι σμικρόν, ἐκ τῶν εἰρημένων εὑρίσκεται. 

ῥᾷστα, εἰ μόνον ἀναλέξαιτό | τις ἀκριβῶς τὴν Περὶ ὁ05 
τῆς ἀναπνοῆς πραγματείαν. 

Cap. ΧΧΠ. ᾿Αλλὰ καὶ τιτϑῶν ἔτι μνημονεύσαντες, 
ἐπειδὴ καὶ οὗτοι τῷ ϑώρακι πρύσχεινται, καταπαύσο- 

is μὲν ἐνταῦϑα τὸν ἐνεστῶτα λόγον. ἐπεὶ τοίνυν τὸ 

γάλα περίττωμα χρηστῆς ὑπάρχει τροφῆς. εὐλόγως, 
οἷς μὲν ἕῴοιβ εἰς κέρατα καὶ μέγεθος ὀδόντων καὶ 
χαίτην καί τι τοιοῦτον ἕτερον ἐν τοῖς ἄνω μέρεσι τὸ 
πλῆθος ἐξεδαπανᾶτο τῶν περιττωμάτων, τούτοις μὲν 

30 οὐχ οἷόν z' ἦν ἐν τοῖς κατὰ τὸν ϑώρακα χωρίοις ἕτερον 
ἀϑροισϑῆναι περίττωμα χρηστόν, ὅϑεν εἰς τὴν γαστέρα 
τοὺς τιϑοὺς αὐτῶν ἐκ τοῦ ϑώρακος ἡ φύσις κατήνεγκε, 
καί τισιν οὕτω πάνυ σφόδρα κάτω τῆς ὅλης κοιλίας, 
ὥστ᾽ ἐγγὺς εἶναι τῶν ὀπισϑίων σκελῶν, καὶ τοῖς μὲν 

2 à» om. DL | 4 ἄλλοις] καλλίστοις DLU || 14—18 xara- 
παύσωμεν U | 15 ἐπεὶ BU* ἐπειδὴ DLU! | 16 εὔλογον B | 18 ἐν 
τοῖς ἄνω — ἕτερον om. DL |18—19 τὸ αἰῆθον Βῦ τὸ om. b | 
10 ἐξεδαπανᾶτο BU ἠναλίσκετο b | τῶν περιττωμάτων BU τῶν 
om. b | τούτοις BU ἐν τούτοις b 30 ἐν τοῖς κατὰ τὸν 9. χω- 
οἷοις BU ἐν τοῖς χ. κ. τ. 9. Ὁ] ἕτερον BU ἄλλ᾽ b | 92 αὐτῶν 
τοὺς τιτϑοὺρ DLU | 22 κατήνεγκε codd, μετήνεγκε V VS exu 
om. B | ὅλης om. B. 

« 
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χεται; ἢ οὐχ ὁρᾷς, ὅτι τῆς ἀφ᾽ ἥπατος ἀναφερομένης 
διὰ τῶν φρενῶν φλεβὸς τῆς μεγίστης, ἣν κοίλην ὀνο- 
μάξουσιν, ἐνὸν τῇ φύσει ποιήσασϑαί τινα ἀπόφυσιν 

εἰς τοὺς τιτϑούς, οὐκ ἐποιήσατο. καίτοι πλησίον ὑπαρ- 

s χούσης αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἐπί τε τὴν καρδίαν ἀνήγαγε πρό- 

τερον χαὶ σύμπαντα τὸν ϑώραχα διεβίβασε, κἄπειϑ᾽, 

ὁπότε πλησίον ἦν ἤδη τῶν κλειδῶν, ἐντεῦϑεν ἀπο- 
βλαστήματα δύο ποιησαμένη φλεβῶν ἀξιολόγων. ἅμα 
δ᾽ αὐταῖς ἀρτηριῶν ἕτερα δύο, κατήγαγε σύμπαντα 

i0 τέτταρα δι᾿ ὅλου τοῦ στέρνου χάτω., κἄπειϑ᾽ οὕτως 

ἐνέφυσε δύο καϑ᾽ ἑκάτερον τιτϑόν, οὐδὲν ἄλλο κατὰ 
τὴν μακρὰν οὕτως ὁδόν, ἢ ὕπως ἐπὶ πλεῖστον ἐν τοῖς 

ἀγγείοις πεφϑείη τὸ αἷμα, προνοουμένη. ἀναφερόμενόν 
τε γὰρ ἄνω παρέρχεται δήπου τὴν καρδίαν καὶ αὖϑις 

16 κάτω φερύμενον ἐντυγχάνει καὶ σείεταί γε διὰ παντὸς 

ὑπὸ τῆς τοῦ ϑώρακος κινήσεως καὶ ϑερμαίνεται κατὰ 

τὴν τοιαύτην πλάνην ἐγχρονίξον ἄεικι νήτῳ μορίῳ" 606 
καὶ ταῦτα σύμπαντα πρὸς ἀκριβῆ πέψιν αὐτῷ συντελεῖ. 

πῶς οὖν οὐχ ἀρίστη τε καὶ κυριωτάτη ϑέσις αὕτη 
30 μαστοῖς; πῶς δ᾽ οὐ καὶ τοῦτο τῶν τῆς φύσεως 

ἔργων ἐν τοῖς μάλιστα ϑαυμαστόν, ἕκαστον τῶν ἕνεχά 

τινος χρείας τῷ ξῴῳ γεγενημένων ὀργάνων εὐθὺς καὶ 
πρὸς ἄλλο τι φιλοτεχνεῖν ὠφέλιμον ἀπεργάξεσϑαι; τί 
τοίνυν ὠφελιμώτερον ἢ τί δικαιότερον, εἰ τηλικούτων 

35 ἐκ καρδίας ἀπολαύοντες οἱ τιτϑοὶ παρέξουσιν ἀμοιβήν 
τιν᾽ αὐτῇ βραχεῖαν, ἥν γε δὴ δύνανται μόνην οἵ τιτ- 

1 post ὅτι inserit οἷόν r' ἦν τῇ φύσει ἀπὸ τοῦ b, om. 
codd. | τῆς ἀφ᾽ om. b | 8 ἐνὸν τῇ, φύσει BU ἐν τ. g. DL 
om. b | 1—8 pon ματα δύο U ἀποβλάστημα δύο B d. 
δυοῖν DL || B ἕτερον Ὁ || 18 ΠΣ ποτ, ̂  πεφϑῇ cett, | 15 κάτω 
bin marg. ἄνω codd. | 19 re om. b Cem BU αὐτοὶ DU 
30 μαστοὶ DL || 96 τινα BU (s. V) om. Dis ἃ Wess ΝΟ 
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θοὶ παρασχεῖν καρδίᾳ: δύνανται δὲ σκέπειν ἔξωϑεν. 
ἡ γάρ τοι φύσις αὐτῶν ἀδενώδης ἐστίν, ὁμοία τοῖς 

πιλητοῖς χτήμασιν, ὥσϑ᾽ ἅμα μὲν οἷον πρόβλημά τι 

σκεπαστήριόν εἶσι τῆς καρδίας, ἅμα δ᾽ ἀντυϑερμαίνου- 
σιν αὐτὴν ὁμοίως τοῖς ἔξωϑεν ἐπιτιϑεμένοις ἡμῖν s 
ἐρεοῖς ἐπιβλήμασιν, ἃ ψυχρὰ περιτεϑέντα τῷ σώματι 
κἄπειϑ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ θϑερμανϑέντα μικρὸν ὕστερον ἀντι- 
ϑερμαίνει. κατὰ τὸν αὐτὸν οὖν τρόπον ἡ κατὰ τοὺς 
μαστοὺς ἀδενώδης οὐσία σκέπασμά τε ἅμα τῆς καρδίας 

606 ἐστὶ καὶ ϑερμαινομένη | πρὸς αὐτῆς ἀντιϑερμαίνει. 10 
ταῖς δὲ γυναιξὶν εἷς Óyxov αἱρόμενοι μέγαν ἄμφω τε 

ταῦτα μᾶλλον ἢ ἐν τοῖς ἀνδράσι τῇ καρδίᾳ παρέχουσι 

καὶ προσέτι τὰ ὑποχείμενα σπλάγχνα κατὰ τὸ ὑποχόν- 
δριον ἐπωφελοῦσιν ἧττον ἐπὶ γυναικῶν ὄντα ϑερμά" 
δέδεικται γὰρ ἅπαν τὸ ϑῆλυ ψυχρότερον εἶναι τοῦ 15 
ἄρρενος. ἀλλὰ καὶ τὸ τρίτον ὧν εἴπομεν, ὅτι, μήτε 

εἰς χαίτην ἢ ὀδόντας ἢ κέρατα μήτ᾽ εἰς ἄλλο τι τοι- 

obrov ἐκδαπανωμένης τῆς ἄνω τοῦ θώρακος τροφῆς, 

ἤμελλε δήπουθεν ἐπὶ γυναικῶν περιττεύειν δαψιλῶς, 

ὥστε καὶ διὰ τοῦτο τὴν ἀρίστην θέσιν im ἀνθρώπων Ὁ 
ἔχουσιν ol μαστοί. κατὰ μέντοι τὰ πλεῖστα τῶν ξῴων 

τὴν ἀπορίαν τῆς τροφῆς ἡ φύσις εὐλαβηϑεῖσα μετέ- 

ϑηκεν αὐτοὺς ἀναγκαίως εἰς ὑπογάστριον. ἅμα δὲ καὶ 

τῆς ἐξ αὐτῶν ὠφελείας τὴν καρδίαν ἧττον ἐν ἐκείνοις 
ἑώρα δεομένην. οὐ γὰρ ὀρθά, καϑάπερ ἄνθρωπος, ss 
ἐπὶ τοῖν δυοῖν ἕστηκε σκελοῖν, ἀλλὰ πρηνῆ βαδίζει 

607 πάντα τοῖς || ἕρπουσι ξῴοις ὁμοίως" ἐδείχϑη γάρ που 
καὶ τοῦτ᾽ ἐν τῇ τῶν σκελῶν ἐξηγήσει. διὰ τοῦτ᾽ οὖν 

2 verba ἡ γάρ τοι --- ἔξωϑεν om. B || 6 ψυχροῦ Ό| 1 ἔπειϑ᾽ B| 
9 μασϑοὺς B| 18 τὰ δ᾽ ὑπ. ὈΌ 41 πᾶν ΒΑ 1X μήτε ὀδόντας 
1,}|ἰ19 ἤμελλε U ἔμ. cett. | 91 μασϑοὶ B 26 σκελῶν V 
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τὰ uiv κατὰ ῥάχιν ἅπαντ᾽ αὐτῶν ἔχκειται τοῖς ἔξωϑεν 
ἐμπίπτουσι, τὰ δ᾽ ἀντικείμενα, τὰ κατὰ τὰ στέρνα τὲ 

καὶ τὴν κοιλίαν, ὑπ’ ἐχείνων φρουρεῖται. οὐ μὴν 
ἀλλὰ καὶ τῶν τοιούτων gor ὅσοις ἐπὶ τῶν στέρνων 

5 εἰσὶν οἱ μαστοί, φυλάττονται καὶ τοῖς ἄρρεσιν" ὅσοις 
δ᾽ ἐπὶ τῆς γαστρὸς μόνον, οὐκέτι φυλάττονται, πλὴν 
εἰ πρὸς τὴν γειναμένην μᾶλλον ἢ πρὸς τὸν πατέρα 
τὴν τοῦ σώματος ὁμοιότητα διασῴξοι τὰ ἔκγονα, κα- 
ϑάπερ καὶ ᾿Ἡριστοτέλης ἐφ᾽ ἵππων παρεφύλαξε. διὰ 

10 τί δ᾽ ἱκανῶς οἱ μαστοὶ τοῖς ἄρρεσιν οὐκ ἐξαίρονται, 

καϑάπερ καὶ τοῖς ϑήλεσι. τῶν φυσικῶν ἔστι προβλη- 
μάτων, ὥστ᾽ οὐ νῦν αὐτοῦ καιρός. ἀλλ᾽ ὅτι καὶ τοῦτο 
προνοητιχῶς τῇ φύσει χαϑάπερ καὶ τὰ ἄλλα πάντα 

παρεσκεύασται, τοῦ παρόντος ἐστὶν ὑπομιμνήσκειν 

15 λόγου. ῥηϑήσεται δὲ περὶ τούτων ἁπάντων xal αὖϑις, 
ὅταν τὰ γεννητικὰ διηγώμεθα μόρια. νυνὶ μὲν γὰρ 
ἐπειδὴ περὶ τῶν τοῦ πνεύματος ὀργάνων ἣν ὃ λόγος, 

ἐν οἷς ἣν δήπου «cl ὁ ϑώραξ καὶ ἡ καρδία, διὰ 608 
τοῦτο καὶ τῶν μαστῶν ἐμνημονεύσαμεν, ὡς ἂν ἐπικει- 

3ο μένων μὲν τῷ ϑώρακι, σκεπόντων δὲ τὴν καρδίαν. 

αὖϑις δ᾽ ἀναγκαῖον ὑπὲρ αὐτῶν εἰπεῖν μετὰ τῶν ἄλ- 
λων, ὅσα γυναικεῖα καλοῦσιν ἰδίως μόρια. 

1 uiv om. D | 4 τούτων r. £. k | δ μασθοί B | 7 3j ch οὐ 
codd. | 8 τὴν τοῦ σώματος ὁμοιότητα om. DL | 10 ψασϑοί BI 
17 περὶ BU τε EAS μασθῶν B σωμάτων WV. V 3 y 
αὐτῷ B | 99 γυναικια 
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lAAHNOT IIEPI XPEIAZ MOPION 

ΒΙΒΛΙΟΝ ODAOON. 

609 Cap. 1. Ἐπεὶ δὲ τοῖς εἰρημένοις ἑξῆς ἐστι περὶ 
τῶν κατὰ τὸν τράχηλόν τε καὶ τὴν χεφαλὴν μορίων 

ἁπάντων διελθεῖν, ἄμεινον ἂν εἴη πρὸ τῆς κατὰ μέρος 

ἐξηγήσεως ὑπὲρ αὐτῶν ὅλων ἐπισκέψασθαι τῶν μελῶν, 
τίνος ἕνεκα γέγονε, καὶ μάλισϑ᾽ ὅτι πολλοῖς τῶν ξῴων 

τοῖς μὲν οὐδέτερόν ἐστι, τοῖς δ᾽ ἡ κεφαλὴ μόνη. κα- 

ράβοις μὲν καὶ ἀστακοῖς καὶ παγούροις καὶ καρκίνοις 

610 οὐδέτερον, τοῖς δ᾽ | ἰχϑύσιν ἅπασι κεφαλὴ μέν ἐστι, 

τράχηλος δ᾽ οὐκ ἔστιν. ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς τοῦ τρα- 
χήλου γενέσεως οὐ χαλεπῶς ἄν τις ἐξεύροι᾽ φαίνεται 

γὰρ ἀεὶ συναπολλύμενος τῷ πνεύμονι. ταῦτ᾽ ἄρα καὶ 

τοῖς ἰχϑύσιν ἅπασιν οὐκ ἔστι τράχηλος. ὅτι μηδὲ 
πνεύμων. καὶ οἷς πνεύμων ἐστὶ ξῴοις, τούτοις πάν- 

τῶς καὶ τράχηλός ἐστιν. εἰ δὲ τοῦτο, τῶν ἐν τραχήλῳ 

μορίων ἐπισκεψάμενοι τὸ τῷ πνεύμονι συγγενές, εἴϑ᾽ 

ὃν εἶτε πλείω φαίνοιτο. τὴν ἀνάγκην τῆς ὅλου τοῦ 

τραχήλου γενέσδως εὑρηκότες ἂν εἴημεν. ἀλλ᾽ ἔστιν 

ἐν αὐτῷ μόρια, τὰ μὲν οὐδ᾽ ὅλως οἰκεῖα τῇ τοῦ πνεύ- 

μονος οὐσίᾳ, σφόνδυλοι μὲν ὀπίσω καὶ μυελὺς ἐν αὐὖ- 
τοῖς καί τινες σύνδεσμοί τε καὶ τένοντες,. ἐν ὅλῳ δὲ 

LvUsg τὲ πολλοὶ καὶ νεῦρα καὶ ἀδένες καὶ Ó τῆς γα- 

στρὸς στόμαχος, ὃν οἰσοφάγον καλοῦσι" τὰ δ᾽ οἰκεῖα 

μέν ἐστι τῷ πνεύμονι, καϑάπερ ἀρτηρίαι καὶ φλέβες, 

ἀλλὰ παρὰ καρδίας ἔχων αὐτὰς τί ἂν ἔτι τραχήλου 
δέοιτο; λοιπὸν οὖν ἔτι τὸ τῶν τραχειῶν ἀρτηριῶν 

2 Βιβλίον Η. περὶ τραχήλου. π. κεφαλῆς. π. ἐγκεφάλου 
BDU 14 μηδὲ BD'U δὲ D'| 21 ὁ ἐν Ὁ ὁ δὃ αἱ ἀοτηοίαι καὶ 
αἱ g4. B[26 τῆς καρδίας B 

[e 

οι 

e 



ΠΈΡΙ XPEIAZ MOPION VIII, 1. 443 

γένος ἐστί, κοινὺν τραχήλῳ καὶ πνεύμονι. | τριῶν γὰρ 611 
ἀγγείων καταπλεχόντων αὐτόν, φλεβὸς καὶ ἀρτηρίας 

λείας τε καὶ τρίτης τῆς τραχείας, τὰ μὲν πρότερα δύο 
κοινὰ καὶ τοῦ σώματος ἅπαντός ἔστιν, ὥστ᾽ οὐκ ἂν 

5 εὕροις μόριον οὐδέν, ᾧ μὴ καὶ τούτων ἑκάτερον ὑπάρ- 

χει. τὸ δὲ τῶν τραχειῶν ἀρτηριῶν γένος ἐν τραχήλῳ 
τε καὶ πνεύμονι μόνοις ἐστί, μία μὲν ἐν τῷ τραχήλῳ 
μεγίστη, πάμπολλαι δ᾽ ἐν τῷ πνεύμονι, νεμηϑείσης 

εἰς αὐτὰς τῆς μεγίστης. καὶ τοίνυν εἰσπνεῖ τὰ ξῷα 

10 πάντα, οἷς πνεύμων ἐστί, διὰ τῆς ἀρτηρίας ταύτης εἰς 
τὸν πνεύμονα καὶ αὖϑις ἐχπνεῖ διὰ τῆς αὐτῆς. καὶ 

ἡ ἐχφύσησις δ᾽, ἣν ὕλην τῆς φωνῆς ἐδείξαμεν, ἔργον 
ταύτης ἔσται. καὶ ἡ φωνὴ δ᾽ οὐχ ἄνευ ταύτης γίγνε- 
ται, καὶ τό γε πρῶτόν τε καὶ κυριώτατον ὄργανον τῆς 

is φωνῆς, ᾧ λάρυγξ ὄνομα, τὸ ἄνω πέρας ἐστὶ τῆς τρα- 
χείας ἀρτηρίας, ἣν δὴ καὶ φάρυγγα καλοῦσιν ὁμωνύ- 
nog τῇ πρὸ τοῦ λάρυγγος, ὥστ᾽ οὐδὲ φωνεῖ τῶν ξῴων 

οὐδέν, ὅτῳ μὴ τράχηλός ἐστιν. ὧδε μὲν ἡ φάρυγξ τῷ 
πνεύμονι συγγενὴς καὶ εἰς τοσάδε τοῖς ξῴοις χρησίμη 

30 καὶ διὰ ταύτην ὁ τράχηλος ἐγένετο. περιεχομένου 

γὰρ ἐν τῷ ϑώρακι τοῦ | πνεύμονος, ἀνεχούσης δ᾽ ἐξ 613 
αὐτοῦ τῆς τραχείας ἀρτηρίας καὶ τελευτώσης ἀναγ- 

καίως εἰς τὸ στόμα, τὰ μεταξὺ πάντα τῶν τε τοῦ ϑώ- 
ρθακος περάτων καὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ στόματος ἐκείνης 

36 ἕνεχεν ἐγένετο. ἐπειδὴ γὰρ ἐχωρίσϑησάν ve καὶ διε- 

χωρίσϑησαν ἀπ’ ἀλλήλων ὃ ϑώραξ καὶ τὸ στύμα, 

1 κοινῶ U | 2 καὶ ante ἀρτηρ. om. {Π}} 7 μόνος U | 8 adu- 
πολλαι scripsi: πάμπολλα codd. | 9 αὐτὰς scripsi: αὐτὰ codd. | 
18 μὲν ἡ U ἡ μὲν B μὲν εἰ ἡ D | 19 τοσάδε BU τοσήνδε D | 
χρησιν ἡ U (supra us μὴ χρήσιμοι B χρῆσιν D | 21 ἀνισχ- 
οὐσης B | 33 τῶν {τὸ ) u. πάντων woe E: dde MSN 
re om. B [| 94 στομάχου B 
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vovv μέσῳ πᾶν ἐγένετο ὁδὸς τῶν τ᾽ ἄνωϑεν ἰόντων 
κάτω καὶ τῶν κάτωϑεν ἄνω. ἄνωθεν μὲν οὖν κάτω 
φέρεται νεῦρα καὶ στόμαχος καὶ μύες καὶ μυελὸς ὁ 

νωτιαῖοςς. κάτωϑεν δ᾽ ἄνω φλέβες καὶ ἀρτηρίαι καὶ 
αὐτὴ δηλονότι ἡ φάρυγξ. τῷ μὲν οὖν νωτιαίῳ φυ- τ 
λακῆς ἕνεκα σφόνδυλοι περίκεινται" τὰς δὲ τῶν ἀγγείων 

σχίσεις ἀδένες ἀναπληροῦσιν, ὑμένες δ᾽ αὖ τινες καὶ 
σύνδεσμοι φρουροῦσί τε ἅμα καὶ ξυνάπτουσι τὰ εἰρη- 
μένα᾽ κοινὸν δ᾽ ἅπασι σκέπασμα τὸ δέρμα περιβέβλη- 
ται. καὶ τοῦτ᾽ ἔστιν ὃ τράχηλος, ἕνεκεν τῆς φάρυγγος, 1 
ὡς ὃ λόγος ἔδειξε. γεγονώς, φωνητικοῦ τε ἅμα καὶ 
ἀναπνευστικοῦ μορίου ἡ μέντοι φύσις, εὐμήχανος 

οὖσα τῷ δι ἕτερον γεγονότι καὶ πρὸς ἄλλο τι συγ- 
618 χρήσασϑαι, πολλοῖς τῶν ξῴων τὰς χειρὸς χρείας παρ- 

ἕξοντα τὸν τράχηλον ἀπειργάσατο. καὶ διὰ τοῦτ᾽, τὸ 
ὕσα τῷ στόματι τὴν τροφὴν ἐκ τῆς γῆς πορίξεται, 

μαχρὸν εἰς τοσοῦτον ἔχει τὸν τράχηλον, εἰς 000v καὶ 

τὰ κῶλα. ἀλλ᾽ ἄνθρωπός ye καὶ ὅσα τούτῳ παρα- 

πλήσια, τράχηλον μὲν διὰ φάρυγγα, ταύτην δὲ φωνῆς 

ἕνεκα καὶ ἀναπνοῆς ἔσχεν, ὥστε καὶ τὸ μέγεθος αὐτῷ so 
τηλικοῦτον, ὅσον ἀναγκαῖον ἦν τῇ φάρυγγι, τῶν εἰρη- 
μένων ἐνεργειῶν ἕνεκα δοϑῆναι. ἐχρῆν δὲ δήπου καὶ 
τὰ περὶ τὸν ὦμόν τε καὶ τὸν βραχίονα μόρια, καὶ 
προσέτι τὸν πῆχύν τε καὶ ἄκραν τὴν χεῖρα παρὰ τοῦ 

κατὰ τὸν τράχηλον νωτιαίου λαβεῖν νεῦρα᾽ δειχϑήσε- ss 
ται δ᾽ ὕστερον, ὅτι καὶ τὸ διάφραγμα. ὥστε καὶ διὰ 

τὴν τούτων τῶν νεύρων γένεσιν ἀναγκαῖον ἦν ἐν τῷ 

μεταξὺ χεφαλῆς τε ἅμα καὶ ϑώρακος ἑτέρους τεθῆναι 

6—6 φυλακῆς ἕνεκα scripsi: φυλακὴ ἐκεῖνοι U φ. ἐκείνοις 
B g. νῦν ἐκεῖνοι D gratia custodiae Νὶ ἃ τἴ καὶ om. Β ἰὶ 22 do- 
ϑῆνα, BU δεηϑῆναι D 
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σφονδύλους, ἐξ ὧν 6 τράχηλος συμπέπηγεν. ol δέ γ᾽ 
ἰχϑύες, ὥσπερ ἀρτηρίαν οὐκ ἔχουσι τραχεῖαν, οὕτως 
οὐδὲ τῶν εἰρημένων μορίων οὐδέν" καὶ διὰ τοῦτ᾽ αὐ- 
τοῖς ἢ οὐδ᾽ ὅλως ἂν εἴποι τις εἶναι τράχηλον ἢ βρα- 

s χὺν παντάπασιν, ἐκ δυοῖν μόνον συγκείμενον τῶν || 
πρώτων σφονδύλων. ὥσπερ δὲ τούτοις ἤτοι βραχὺς 614 
ἢ οὐδ᾽ ὅλως ἐστίν, οὕτως ἐκείνοις τοῖς ξῴοις μακρός, 
οἷς τὰ χειρῶν ὑπηρετεῖ, σύμμετρος δ᾽, ἐν οἷς ἕνεκα 
φωνῆς γενύμενος ἐξ ἐπιμέτρου προσέλαβε καὶ τὴν εἰς 

10 τὰ πρόσϑια κῶλα τῶν νεύρων γένεσιν, ὧν ἕν γέ τι 
καὶ ὁ ἄνθρωπός ἐστιν, οὗ νῦν ἡμῖν μάλιστα πρόκειται" 

τὴν κατασκευὴν ἐξηγεῖσθαι. περὶ μὲν οὖν τραχήλου 
χρείας αὐτάρκως εἴρηται. 

Cap. Π. Ἡ δὲ δὴ κεφαλὴ τοῖς μὲν πλείστοις ἔδοξε 
15 διὰ τὸν ἐγκέφαλον γεγονέναι, καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὰς 

αἰσϑήσεις ἁπάσας ἔχειν ἐν αὑτῇ, καϑάπερ τινὰς ὑπη- 
Qérag vs καὶ δορυφόρους μεγάλου βασιλέως. ἀλλὰ 

καρκίνοις τὲ καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς μαλακοστράκοις κε- 

φαλὴ μὲν οὐκ ἔστι" τὸ δὲ τῶν αἰσϑήσεών τε καὶ τῶν 
30 κατὰ προαίρεσιν κινήσεων ἐξηγούμενον μόριόν ἐστι 

δήπου πάντως αὐτόϑι κατὰ τὸν ϑώρακα τεταγμένον, 

ἔνϑαπερ αὐτοῖς ἐστιν ἅπαντα τὰ τῶν αἰσθήσεων ὄρ- 
γανα. ὥσϑ᾽, ὕπερ ἐν ἡμῖν ὃ ἐγχέφαλος, τοῦτ᾽ ἐν 
ἐκείνοις ἂν εἴη τοῖς ξῴοις τὸ μόριον, εἰς ὃ τῶν εἰρη- 

35 μένων ἕκαστον ἀναφέρεται" ἢ εἰ μὴ ἐγκέφαλός ἔστιν, 615 
ἀλλὰ καρδία τούτων ἁπάντων ἀρχή, τοῖς μὲν ἀκεφά- 
λοις ξῴοις ὀρθῶς ἂν εἴη περὶ τὰ στέρνα τὰ τῶν αἷ- 

σϑήσεων ὄργανα, πρὸς τὴν καρδίαν πλησίον κειμένην 

S μόνων D | 9T ἔσει post βραχὺς colloc, D] 10 ἔν BU 
om. D'] γέ τι D γ᾽ fu BU (19 Mie VV πὸ SR Ὁ 
93 ἦν om. U | ὁ om. BU | 34 εἴη ἂν Ὁ 
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περαίνοντα. toig δ᾽ ἄλλοις ovx ὀρϑῶς εἰς τὸν ἐγκέ- 

φαλον ἀνῆπται. ἀλλὰ καὶ τοσοῦτο μᾶλλον ἡ κεφαλὴ 

μάτην δόξει γεγονέναι τοῖς ὧδε δοξάξουσιν, ὅτι μήτ᾽ 

ἐγκεφάλου χρείαν εἰπεῖν ἔχουσι μήτε παροικίξειν 
αὐτῷ τὰς αἰσϑήσεις δύνανται. τὸ γὰρ οἴεσϑαι τῆς 

περὶ τὴν καρδίαν ϑερμασίας ἕνεκα γεγονέναι τὸν ἐγχέ- 

φαλον, ἀναψύχοντά τε αὐτὴν καὶ sig μετριότητα κχρά- 
6506 ἄγοντα, παντοίως ἄτοπον. οὔτε γὰρ ἂν οὕτω 

πόρρω τῆς καρδίας ἡ φύσις ἔταξεν αὐτόν. ἀλλ᾽ ἤτοι 
πάντη περιέβαλεν ἄν. ὥσπερ καὶ τὸν πνεύμονα, ἢ ἐν τὸ 

᾿ϑώρακί γε πάντως κατέϑετο, οὔτ᾽ ἂν τῶν αἰσϑήσεων 

ἁπασῶν τὰς ἀρχὰς elg αὐτὸν ἀνήρτησεν. ἀλλ᾽, εἰ καὶ 

τοσοῦτον παρεῖδεν, ὡς καὶ πόρρω τάξαι καὶ τὰς αἷ- 

σϑήσεις συνάψαι, μηδὲν δέον, ἀλλ᾽ οὔτι γε διττοῖς ἂν 

616 περιβόλοις οὕτως ἀσφαλέδσι καὶ πυκνοῖς || διετείχισε, 15 

τῷ μὲν τὸ κρανίον ὅλον, τῇ δὲ τὸν ϑώρακα περιϑεῖσα" 
ἢ εἰ καὶ ταῦτα παρεῖδε. τὸν γοῦν τράχηλον οὐκ ἂν 

εἰς τὸ μέσον ἀμφοῖν φέρουσα κατέϑετο, καὶ ταῦτα ἐν 

τοῖς ϑερμοτάτοις ξῴοις καὶ τοῖς καρχαρόδουσιν Óvo- 

μαξομένοις ἱκανῶς μακρόν, ἐν δὲ δὴ τοῖς πτηνοῖς ἔτι 30 

καὶ μᾶλλον. ὥστ᾽ ἴσον ἀφεστάναι τῆς καρδίας τοῖς 

ποσὶ τὸν ἐγχέφαλον. ὅμοιον γὰρ τοῦτό γε τὸ δόγμα 

τῷ φάσκειν ἕνεκά ys τῆς καρδίας τὰς πτέρνας γεγο- 

νέναι. καὶ μή τοι δοχεῖν us τοῦ γελοίου χάριν οὕτως 
εἰπεῖν, ἀλλ᾽ ἐὰν ἀκριβῶς σκοπῇς, ϑᾶττον ἐκ τῶν πτερ- s 
νῶν εἰς τὴν καρδίαν ἀφίξεταί τις ψῦξις ἢ ἐκ τοῦ 

ἐγκεφάλου. εἶ γὰρ καὶ πορρωτέρω τετάχϑαι δοχοῦσιν, 

1 περαΐνοντα scripsi: περαινόντων codd. | 8 μάτην BU 
om. D | ὅτι BU ὅταν D | 4 παροικίξειν scripsi: περιοικίξειν 
codd. | 16 παραϑεῖσα B || 17 περεέδεν U || 20 μακρόν scripsi: 
uexocr codd. | 24 τοι BU cov D | 26 ἐὰν WU ἂν D V σκοπῇς 

BU σκοποίης D 
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ἐπί γε ἀνθρώπων, οὐ yàg δὴ ἐν ἅπασί ys τοῖς ἕῴοις, 
ἀλλ᾽ οὔτι που διείργεσϑον διττοῖς ὀστῶν περιβόλοις 
οἷον ἀσφαλέσι τείχεσιν. ἐν μὲν γὰρ τοῖς κάτω μέρεσι 
μόνοις οὐκ ἔστιν ὀστέϊνος ὁ ϑώραξ, ἀλλ᾽ ὑμενῶδές 

s τι καὶ μυῶδες σῶμα, τὸ διάφραγμα καλούμενον, &vrav- 
ϑοῖ τέτακται, διαπέμπειν ψῦξιν ἑτοιμότατον, οὐ μὴν 
οὐδ᾽ | ἧττόν τι ψυχρὰς εὕροις ἂν τὰς πτέρνας τοῦ θ11 
ἐγκεφάλου" τοῦτον γὰρ εἰ καὶ μηδέν, ἀλλὰ τό γε διη- 
νεκχὲς τῆς κινήσεως ἱκανὸν ἐχϑερμαίνειν. ἵνα παραλείπω 

1e τὸ πλῆϑός τε καὶ τὸ μέγεϑος τῶν ἐν αὐτῷ φλεβῶν 

καὶ ἀρτηριῶν, ὧν οὐδέν ἐστι θερμότερον ἐν ξῴου σώ- 
ματι μόριον" ἀλλὰ καὶ τὸ σχκέπεσϑαι διτταῖς μήνιγξι, 
καὶ μετὰ ταύτας ὀστῷ σκχληροτάτῳ τε ἅμα καὶ πυ- 

κνοτάτῳ καὶ παχυτάτῳ, τοιοῦτον γὰρ τὸ κατὰ τὴν 
as βάσιν αὐτοῦ, δι’ οὗ πάντως ἡ ἐπὶ τὴν καρδίαν ὁδὸς 

τῆς ψύξεως, οὐ γὰρ δὴ διά γε τῆς κορυφῆς, καὶ ταῦτα 

τήν τ᾽ ἐν αὐτῷ ϑερμασίαν ἐξ ἀνάγκης ἐπαυξήσει καὶ 
τῆς κατεψυγμένης ψυχρότητος τὴν ἐπὶ τὴν καρδίαν 
ὁδὸν ἀμήχανόν τε καὶ παντελῶς ἄπορον ἐργάσεται. 

so τί δὲ δεῖ παρ᾽ ἐγκεφάλου τὴν ἀνάψυξιν ἐχπορίξειν τῇ 

καρδίᾳ, τὴν ἀναπνοὴν ὁρῶντας, οὕτω διηνεκές τε καὶ 
ἀκατάπαυστον ἔργον, ἔστ᾽ ἂν περιῇ τὸ ξῷον, ἑκατέρως 
ἐμψύχειν δυναμένην, ἐν μὲν ταῖς εἰσπνοαῖς χορηγίᾳ 

ψυχρᾶς ποιότητος, ἐν δ᾽ αὖ ταῖς ἐκπνοαῖς ἀποχύσει 

s» τοῦ ξέοντος: εἶ μή τι τὸν ἀέρα  ϑερμότερον εἶναι δ18 

νομίζουσιν ἐγκεφάλου, καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἐλλιπέστερον, ἢ 

1 ἀνθρώπων BU ἀνϑρώποις D | ? πω D | διείργεσϑον ch: 
διηγέσθω BU* (o add. [ἢ διήγεσθον D | 5 τι U ve BD 
6 ἑτοιμότατον ψύξιν D | 8 τοῦτον BU τοῦτο D | 18 ταύτας B 
ταῦτα D | 13—14 ὀστῷ post παχυτάτῳ εὔλος. Ὃ X αὶ WS 
γε D[95 τι D'U τοι B τε D* 
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προσῆκεν, ἐμψυχομένην τὴν καρδίαν τῆς παρ᾽ ἐγκεφά- 
λου, ψυχροτέρου δήπουϑεν ὄντος, ἐπικουρίας προσδεῖ- 

σϑαι. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἢ ὑπερφϑεγγομένων ἐστὶ τὴν 
ἀλήϑειαν ἢ ἀγνοούντων τὰ φαινόμενα. διὰ παντὸς 
γὰρ εὑρίσκεται μακρῷ ϑερμότερος ἀέρος ὃ ἐγκέφαλος, 
εἴτε κατεαγότα τινὰ τῆς κεφαλῆς χειρουργοίημεν. εἴτε 

καὶ πείρας ἕνεκα ξῷον ὁτιοῦν λαβόντες, ἐχκόψαντες 

αὐτοῦ τὸ χρανίον, εἶτα διατεμόντες τὰς μήνιγγας, 
ἅπτεσθαι βουληϑείημεν. ἀλλὰ καὶ ὅτι περὶ παντὸς 
ποιούμεϑα διὰ ταχέων ἐνεργεῖν ἐκκόπτοντες τὰ τῆς τυ 
κεφαλῆς ὀστᾶ τοῦ μὴ ψυχϑῆναι τὸν ἐγκέφαλον ἕνεκεν, 

οὐδεὶς ἀγνοεῖ. καὶ dg, εἰ ψυγείη, κακῶν τοὔσχατόν 

ἐστι τῷ κατεαγότι. καὶ μήν. εἴπερ ἦν ὃ ἀὴρ ἐγκεφά- 

Aov ϑερμότερος, οὐκ ἂν ὑπ᾽ αὐτοῦ κατεψύχετο᾽ νυνὶ 

δέ, κἂν ϑέρος ἧ, ῥᾳδίως ψύχεται καὶ δεῖται καὶ τότε i 

ϑαλῳϑῆναι διὰ ταχέων. ὡς ἂν μὴ μόνον αὐτὸς οὐχ 

ὧν ψυχρύς., ἀλλὰ μηδ᾽ ὁμιλίαν ἀλύπως φέρων οὐσίας 
619 ψυχρᾶς. ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὸν | ἐγκέφαλον, φασίν. ἀλλ᾽ 

ἐπὶ ταῖς μήνιγξι ψυγείδαις ἡ βλάβη γίγνεται, καὶ μά- 

λιότα τῇ λεπτῇ, πλείστας ἐν αὑτῇ φλέβας τε καὶ ἀρ- 30 
τηρίας ἐχούσῃ καὶ διὰ παντὸς ὅλῃ σφυξούσῃ, ὅπερ 
οὐχ ἄνευ ξεούσης ϑερμασίας γίγνεται. εἶτ᾽, ὦ γενναιό- 
τατοι, τὴν λεπτὴν μήνιγγα ϑερμὴν εἶναι νομίξοντες 

ἔτι τολμᾶτε τὸν ἐγκέφαλον ἀποφαίνειν ψυχρόν, οὕτως 
ὑπ’ αὐτῆς πάντη διαπεπλεγμένον, ὡς μηδὲν εὑρίσκε- 36 

σϑαι μόριον ἐγκεφάλου ταύτης ἔρημον; i) τοῦτ᾽ ἀγνοεῖτε 

καὶ νομίξετε περιέχεσϑαι μόνον ὑπ᾽ αὐτῆς τὸν &yxé- 

c 

4 ἀλήθειαν] αἴσθησιν B | 5 εὐρέσκεσϑαι D || 10 ταχέων D 
ταγειῶν BU | ἐνεργεῖν scripsi: ἐνεργειῶν codd. ju ψυχῆναι 
supra scripto ὃ Ὁ ψυγῆναι cett. | 3à. τοὔσχατον Ὁ ἔσχατον D καὶ 
14 κατεφψύγετο BU 
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φαλον, οὐχὶ δέ ye καὶ διεξῶσϑαι καὶ διαπεπλέχϑαι 
πανταχόϑεν; καίτοι, κἂν εἰ περιείχετο μόνον, οὐ δήπου 
τὴν μὲν καρδίαν αὐτὸς ἱκανὸς ἦν (ἂν) ἀναψύχειν, 
οὕτω μὲν πόρρω διῳκισμένος., διττοῖς δ᾽ ὀστῶν δια- 

5 φράγμασι διειργόμενος, ὑπὸ δὲ τῆς μήνιγγος οὐκ ἂν 
ἤμελλεν ἐκϑερμαίνεσϑαι διὰ παντὸς ὁμιλούσης ἐν χρῷ, 

εἰ μή τι τὸ μὲν ψυχρὸν μόριον ψύχειν πάντα καὶ τὰ 
μὴ πλησιάξοντα δύναται, τὸ ϑερμὸν δ᾽ οὐδὲ τὰ πλη- 
σιάξοντα ϑερμαίνειν ἱκανόν ἐστιν. ἀνάγκη γὰρ οἶμαι 

10 τοιαῦτα ληρεῖν, οἷς οὐκ ἀληθείας φροντὶς μᾶλλόν περ 

ἢ ὧν ἔθεντο | δογμάτων τῆς συνηγορίας, καὶ μήτ᾽ 650 
αἰσϑήσεσι πιστεύειν μήτ᾽ ἀκολουϑέᾳ τῇ κατὰ τὸν λό- 
γον, ἀλλὰ μηδὲ τὸ μαχόμενον αἰδεῖσϑαι. 

Cap. IIL Τῶν μὲν οὖν ἄλλων ἧττον ἄν τις ϑαυ- 
15 μάσειεν, ᾿Αριστοτέλους δ᾽ οὐκ ἔστιν ὅπως οὐ πάνυ 

σφόδρα ϑαυμάξοιμ᾽ ἄν, εἰ τῶν ἐξ ἀνατομῆς φαινομέ- 
νῶν οὐκ ἀμελῶς ἔχων καὶ τῆς χρείας αὐτῶν οὐκ ἀμε- 

λέτητος ὧν αὐτός τε λέγων, ὡς τῶν προβλημάτων τὰ 
μὲν λύσεως δεῖται, τὰ δὲ κολάσεως, τὰ δ᾽ αἰσϑήσεως. 

30 ἔπειϑ᾽ εὑρίσκεται μήτε τοῖς διὰ τῶν αἰσθήσεων φαι- 
νομένοις πιστεύων μήϑ᾽ ἑαυτοῦ μνημονεύων. ἡ μὲν γὰρ 
ἁφὴ ϑερμότερον ἀεὶ τὸν ἐγκέφαλον εὑρίσκει τοῦ περι- 

ἔχοντος ἡμᾶς ἀέρος" ὁ δ᾽ ἐμψύξεως ἕνεκα τοῦ περὶ τὴν 

καρδίαν ϑερμοῦ γεγονέναι φησὶν αὐτόν, ἐπιλαϑόμενος 
35 ἑαυτοῦ τὴν ἀναπνοὴν ἕνεκα ταύτης γεγονέναι qávrog. 

ἀλλὰ τούτου μὲν ἕνεκα δίκαιον ἐπαινεῖν αὐτόν, "Inao- 
χρατείως τὲ ἅμα καὶ ἀληϑῶς ἀποφαινόμενον περὶ 

χρείας ἀναπνοῆς. τὸν δ᾽ ἀέρα ϑερμὸν εἶναι φύσει | 

8 εἰ περιείχετο scripsi: εἴπερ εἴχετο BU εἰ περιέχοιτο Ὁ ἢ 
6 ἤμελλεν BU ἔμ. D χρῷ U* χρόνῳ cet. ( 1ὸ τὰ τοιιᾶπα Ns 
16 οὐ μὴ π. D | 16 εἰ καὶ Ὁ | 38 ἡμᾶς om. V V ἕνεκεν Ὃ Sem 
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ὑπερκείμενον, εἴ γε δὴ παντὶ τῷ ϑερμᾷ πρὸς τὸ μετέω- 
ρον ἡ ὁρμή; διὰ τί δ᾽ εἰς μὲν τὴν καρδίαν ἀμυδρά 

τις ἀπόφυσις αὐτοῦ καϑήκχει, τὰ δὲ τῶν αἰσϑήσεων - 
ὄργανα πάντα παμπόλλην μοῖραν ἐγκεφάλου φαίνεται 

s δεχόμενα; οὐ γὰρ δὴ τοῦτό γε ἂν ἔχοι τις εἰπεῖν, ὡς 
τὴν μὲν καρδίαν ἐμψύχειν πέφυκε, τοῖς δ᾽ αἰσϑητη- 
φίοις ἀντ᾽ ἄλλου τινὸς χρηστός ἐστιν. ᾧ γὰρ ἕνεκα 
τοῦ ψύχειν τὴν καρδίαν ἡ γένεσις, τούτῳ καϑάπερ 
τινὶ πηγῇ ψύξεως ὑπάρχοντι πάντα οἶμαι τὰ πλησιά- 

10 ξοντα ψύχειν ἀναγκαῖον Tw' καὶ ταύτῃ τέρας ἂν εἴη 
μόνος τῶν πάντων ὁ ἐγκέφαλος τὰ μὲν πορρωτάτω 

καὶ ϑερμότατα καὶ διὰ πολλῶν τῶν μεταξὺ προαπαν- 
τήσεων ἐμψύχειν δυνάμενος, τὰ δ᾽ ἐγ γυτάτω τε καὶ 058 
ἧττον ϑερμὰ καὶ συμπεφυκότα παραπλησίως ἀδύνατος 

15 διατιϑέναι. ἀλλ᾽ οὐχ ἅπαντα, φησίν, elg αὐτὸν περαί- 
vet τὰ τῶν αἰσϑήσεων ὄργανα. τί τοῦτο λέγεις, 'Agi- 

στότελες; ἐγὼ μὲν γὰρ καὶ νῦν αἰδοῦμαι μνημονεύων 
τοῦ λόγου. οὐκ εἰς ἑκάτερον μὲν τῶν ὥτων ἀξιόλογον 
ἐμβάλλει νεῦρον αὐταῖς μήνιγξιν; εἰς ἑκάτερον δὲ μέρος 

so τῆρ ῥινὸς οὐ πολὺ μείξων ἐγκεφάλου μοῖρα τῆς εἰς 

ὦτα παραγίγνεται; εἰς ἑκάτερον δὲ τῶν ὀφθαλμῶν οὐχ 
fv μὲν μαλακὸν νεῦρον, ἕν δὲ σκληρόν, τὸ μὲν εἰς 
τὴν ῥίξαν αὐτοῦ. τὸ δ᾽ εἰς τοὺς κινοῦντας ἐμφυόμε- 

vov μῦς; εἰς δέ γε τὴν γλῶτταν οὐχὶ τέτταρα, δύο 
ss μὲν μαλακὰ δι’ ὑπερῴας καθήκοντα, δύο δὲ σκληρὰ 

παρ᾽ ἑχάτερα τῶν ὥτων φερόμενα; ἅπαντ᾽ οὖν ἐγκε- 
φάλῳ κεκοινώνηκεν, εἰ χρὴ πιστεύειν ὀφϑαλμοῖς ὁρῶσι. 
καὶ χερσὶν ἁπτομέναις. τί δὲ τἄλλα τῆς ἐγκεφάλου 

1 τῷ om. D | 7 χρηστός BU χρηστόν D | 10 πέρας BU | 
18 θερμότατα scripsi: θερμότερα codd. calidissimo NS ἀδὸ- 
sero» codd. 91 τὰ ante ὦτα adà. D om. WV. e 
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κατασχευῆς μόρια; τίνα χρείαν ἕξει và χοροειδῆ σώ- 
ματα, τὸ δικτυοειδὲς πλέγμα, τὸ κωνάριον, ἡ πύελος, 

684 ἡ χοάνη, τὸ ψαλλιοειδὲς σῶμα. ἡ σκωληκοειδὴς | ἐπί- 
φυσις, τὸ πλῆϑος τῶν κοιλιῶν, αἴ πρὸς ἀλλήλας αὐτῶν 

συντρήσεις, ἡ ποικιλία τῆς διαπλάσεως. αἱ διτταὶ μή- 

viyysg, αἱ sig τὸν νωτιαῖον ἐχφύσεις. αἱ τῶν νεύρων 
ἀποφύσεις οὐκ εἰς τὰ τῶν αἰσϑήσεων ὄργανα μόνον, 

ἀλλὰ καὶ τὴν φάρυγγα καὶ τὸν λάρυγγα καὶ τὸν 
στόμαχον καὶ τὴν γαστέρα καὶ πάντα τὰ σπλάγχνα 

καὶ πάντα τὰ ἔντερα καὶ τὰ κατὰ τὸ πρόσωπον ἅπαντα τὸ 

μόρια; τούτων γὰρ οὐδενὸς τὴν χρείαν Ἀριστοτέλης 
οὐδ᾽ ἐπεχείρησεν εἰπεῖν, ὥσπερ οὐδὲ τῶν κατὰ τὴν 
καρδίαν ἐκεῖνοι πάλιν, οἷς ἐγκέφαλος ἁπάντων ἀρχή. 

τὸν μὲν γάρ, εἴπερ ἐμψύξεως ἕνεκα μόνης ἐγεγένητο, 

καϑάπερ τινὰ σπόγγον ἀργὸν καὶ ἀδιάπλαστον ἐχρῆν iw 

εἶναι, μηδεμίαν ἔχοντα τεχνικωτέραν κατασκευήν. τὴν 

δ᾽, εἰ μήτ᾽ ἀρτηριῶν μήτε τῆς ἐμφύτου ϑερμασίας 

ἐστὶν ἀρχή, μηδ᾽ ὅτι διαπεπλάσϑαι ποικίλω:ξ. ἀλλὰ 
μηδ᾽ εἶναι τὴν ἀρχήν. τὸ γάρ τοι ϑαυμαστὸν ἐν ἔχα- 
τέροις τῆς περιττῆς σοφίας ἐν τῷδ᾽ ἄν τις μάλιστα 30 

φωράσειεν, ὅτι μὴ μόνον ἀποστεροῦσιν ἢ τὸν ἐγκέ- 

φαλον ἀρχὴν εἷναι νεύρων ἢ τὴν καρδίαν ἀρτηριῶν. | 
626 ἀλλὰ καὶ τελέως ἄχρηστον ἀποφαίνουσι ϑάτερον. oi 

μὲν ὁμολογοῦντες φανερῶς, ὥσπερ καὶ Φυλότιμος., οἱ 

δὲ τὴν ἐν κύκλῳ περιερχόμενοι, καϑάπερ ᾿Αριστοτέλης. ss 

e 

1 ἕξειν BU[|S τὴν g. scripsi: τὸν qg. codd. | 8—10 verba 
καὶ κατὰ (sic) τὸν στόμαχον καὶ τι γαστέρα καὶ πάντα τὰ 
σπλάγχνα καὶ πάντα τὰ ἕντερα om. Ὁ add. U*|| 10—11 μόρια 
ἅπαντα D | 12 οὐδ᾽ om. D || 13 ἐκεῖνοι Corn.: ἐκείνων codd. | 
16—17" τὴν δ᾽ εἰ μήτ᾽ scripsi: τὴν δ᾽ ἐκείνη v Ὁ τὴν δ᾽ ἐκεῖ 
Mc! D τὴν δὲ καρδίαν μήτ᾽ D | 19 τοι codd. σοι ch | ἐν U 
om. BD [| 24 φυλότιμος U gi. ceX. 

uim... ui ΓΝ 



ΠΕΡῚ XPEIAX MOPISN VIII, 3. 4. 458 

6 γάρ τοι πάντων ἥκιστα προσὸν ἐγκεφάλῳ μόνον 
ὑπάρχειν αὐτῷ λέγων. ἑτέρων δ᾽ οὐδενὸς ἕνεκα vout- 

fev γεγονέναι, δῆλός ἐστι κατεγνωκὼς μὲν αὐτοῦ τε- 
λέαν ἀχρηστίαν, φανερῶς δ᾽ ὁμολογεῖν αἰδούμενος. 

5 ἀλλ οὐ νῦν καιρὸς ὑπὲρ ἐνεργειῶν λέγειν. ὅπερ δ᾽ 
ἐρρέϑη κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ λόγου παντός, ἔργῳ δῆλον 
γίγνεται, τὸ μηδενὸς οἷόν τ᾽ εἶναι μορίου καλῶς ἔξη- 
γήσασϑαι τὴν χρείαν ἄνευ τοῦ παντὸς ὀργάνου τὴν 

ἐνέργειαν εὑρεῖν. 
10 — Cap. IV. Ἅπερ οὖν ἐν ἑτέροις ἀποδέδεικται, λαμ- 

βανέσϑω καὶ νῦν εἰς τὸν παρόντα λόγον. ἀποδέδεικται 
δ᾽ ἐν τοῖς Περὶ τῶν ἹἹπποχράτους καὶ Πλάτωνος δο- 

γμάτων ἀρχὴν μὲν νεύρων καὶ συμπάσης αἰσϑήσεώς 
τὲ καὶ τῆς κατὰ προαίρεσιν κινήσεως τὸν ἐγκέφαλον 

a5 ὑπάρχειν, ἀρχὴν δ᾽ ἀρτηριῶν καὶ τῆς ἐμφύτου ϑερ- 
μασίας τὴν καρδίαν. ἐπὶ τούτοις oiov ὑποϑέσεσί τισι 
τοῦ λόγου τῶν κατὰ τὴν κεφαλὴν μορίων || ἐξηγησό- 056 
μεϑα τὰς χρείας, καὶ πρῶτόν γ᾽ αὐτῆς ὅλης τῆς κεφα- 
λῆς, ὅπερ οἷμαι καὶ κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦδε τοῦ λόγου 

30 προϑέμενοι ξητεῖν, τοσοῦτον εἰς τὸ πρόσϑεν ἠδυνήϑη- 
μὲν προελθεῖν, ὥσϑ᾽ εὑρεῖν, ὅτι μήτ᾽ ἐγκεφάλου χάριν 
ἐγένετο, κἂν ἀρχὴν αἰσθήσεώς τε καὶ κινήσεως τῆς 
κατὰ προαίρεσιν ὑποϑῆταί τις αὐτόν, οὔϑ᾽ οἷόν τε μὴ 
οὐκ ἀσχημονεῖν μὲν ἐν παντὶ τῷ λόγῳ, περὶ δὲ τὴν 

ss ἑκάστου τῶν κατὰ μέρος μορίων τῆς χρείας εὕρεσιν 
ἀπορεῖν, ἀποστερήσαντας τούτων τὸν ἐγκέφαλον, ἐξ 
ὧν συνέβαινεν ἀρχὴν εἶναι τῶν εἰρημένων, ὑποϑεμέ-. 
νοὺς αὐτὸν οὕτω χρῆναι ξητεῖν, τίνος ἕνεκα γέγονεν 

1 ὃ Ῥ ὃ cett. ! προσὸν Ὁ πρὸς ὃν ὃ ἃ &—5 νοΐχωνς φὰς 
£r U|16 ὑπόϑεσίν τινα Ὁ ἢ 28 αὐτῶν V Vivere V 
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yov δεῖν ἅπασιν. ἔστι γὰρ εἰπεῖν ἐπ᾿ αὐτῶν, ὡς τὸ 
μὲν ὀπτικὸν ὄργανον | ὀφθαλμὸς ὀνομάξεται, τὸ δ᾽ 628 

ἀκουστικὸν obg, καὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως ἕκαστον, οὐ 

μὴν τό γε κατάρχον ὁρμῆς καὶ κινήσεως ὁμοίως ἔχο- 
ὅ μὲν εἰπεῖν, ὅ τι χρὴ καλεῖν. οὔτε γὰρ μυελὸν ἁπλῶς, 
ὅτι μὴ πᾶς μυελὸς τοῦτο δύναται, οὔτ᾽ ἐγκέφαλον 
ἁπλῶς" οἷς γὰρ οὐκ ἔστι ξῴοις κεφαλή, δηλονότι οὐδ᾽ 

ἐγκέφαλός ἔστιν, οὐ μὴν τούτου γ᾽ ἕνεκα τὸ ἀνάλογον 
ἐγκεφάλῳ χρὴ καλεῖν αὐτόν, τὴν προσηγορίαν εὐλαβη- 

10 ϑέντας. οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμούς, καίτοι γ᾽ 
ἑτέρωϑι τεταγμένους ἐν καρκίνοις, οὐδὲ τὰ ὦτα τὸ 
ἀνάλογον ὀφθαλμοῖς καὶ ὠσὶν εἶναί φαμεν. οὐ γὰρ 

ἐκ τῆς ϑέσεως ἕχαστον τῶν ὀργάνων τόδε τι τὴν οὐ- 
σίαν ἐστί, κἂν ἀπὸ τῆς ϑέσεως ὀνομάξηται. καὶ τοί- 

τὸ vvv καὶ τὸν ἐγκέφαλον, εἰ καὶ ὅτι μάλιστα τὴν προση- 
γορίαν ἐκ τῆς ϑέσεως ἐχτήσατο, τῷ γὰρ ἐν τῇ κεφαλῇ 
χεῖσϑαι διὰ τοῦτ᾽ οὕτως ὠνόμασται. ἐπειδὰν ἐν τοῖς 

κατὰ τὸν ϑώρακα μέρεσιν εὑρίσχωμεν ἐν τοῖς οὐκ 

ἔχουσι ξῴοις κεφαλήν, οὐκ ἄλλο τι καὶ ἀνάλογον αὐτῷ 
30 φήσομεν ὑπάρχειν, ἀλλ᾽ αὐτὸ μὲν ἐκεῖνο, μὴ πρέπειν 

δ᾽ αὐτῷ | τὴν ἀρχαίαν προσηγορίαν. ἵνα δ᾽, ὃ λέγω, 629 
σαφέστερόν τε καὶ ἐναργέστερον μάϑῃς, τὸ τῶν Ῥω- 
μαίων ὄνομα καλέσας αὐτό, οὐκ ἀπὸ τῆς ϑέσεως οὐδ᾽ 
ἀπ᾽ ἄλλου τινὸς τῶν συμβεβηκότων γεγονός, ἀλλ᾽ αὐ- 

ss τῆς τῆς οὐσίας δηλωτικὸν ὑπάρχον, εἴσῃ σαφῶς, ὅτι 
μηδὲν κωλύει σὲ λέγειν ἀνθρώποις μὲν ἐν τῇ κεφαλῇ 

3—4 verba ἕκαστον, οὐ μὴν τό γε κατάρχον ὁρμῆς καὶ κινή- 
σεως ὁμοίως om. D | 8 UL | ἕνεκεν D (9. ἐγκεφάλου BU 
11 τὸ DU om. B | 12 γὰρ ὀφθαλμοῖς D | 16 τῷ E 
17 οὕτως om. D |20 αὐτὸν ἐν ἐκείνῳ Ὁ πρέπον Ὁ ΑὟΝ ἔνε 
γέστερον U | 34 γεγονότος BU 
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στον ὀργάνων τοῖς οὐκ ἔχουσι κεφαλὴν ξῴοις ἀμφὶ 
τῷ στέρνῳ τέτακται. 

Cap. V. Τί δὴ οὖν ἐστιν, οὗ χάριν ἐν τοῖς πλεί- 
στοις ξῴοις ἡ φύσις ἐποίησε κεφαλήν, οὐκ ἄν μοι 

s δοχοῦμεν εὑρεῖν ἄλλως ys, ἢ ὡς νῦν δή γε ξητεῖν 681 
ὑπηρξάμεϑα. τίνος γὰρ ἀπολείπεται μορίου τῶν ἐν 
τῇ κεφαλῇ τεταγμένων τὰ στέρνα τῶν οὐκ ἐχόντων 
ξῴων κεφαλήν, εἴπερ εὕροιμεν, οὐκ ἂν ἀπὸ τρόπου 
φαίημεν ἐχείνου χάριν αὐτὴν γεγονέναι. μέϑοδος μὲν 

10 αὕτη τῆς εὑρέσεως" εἴη δὲ καὶ εὑρεθῆναι τὸ ξητούμε- 
νον" εὑρεϑείη δ᾽ ἂν ὧδέ πως. ὀφθαλμοὶ καὶ καρχί- 
νοις καὶ φαλαίναις καὶ καράβοις καὶ πᾶσι τοῖς ἀκεφά- 

λοις ξῴοις ἐπ᾽ αὐχέσι προμήκεσιν ἔφυσαν. οὐ γὰρ 
ἐνεχώρει ταπεινοὺς εἶναι καὶ τούτους, ὥσπερ στόμα 

is τὲ καὶ ῥῖνας καὶ ὦτα" τὸ γὰρ ἔργον αὐτῶν ὑψηλοῦ 
δεῖται χωρίου. ταῦτ᾽ ἄρα καὶ ὅσοι πολεμίων ἔφοδον 

ἢ λῃστῶν προσχοποῦνται, τείχεσί τε καὶ πύργοις ὑψη- 

λοῖς ἢ καί τισιν ὄρεσιν ἐπαναβαίνουσιν. ἀλλὰ καὶ 
ὅσοι ταῖς κεραίαις τῶν πλοίων ἐπανίασι, πρότεροι τὴν 

30 γὴν καϑορῶσι τῶν ἐν τῇ νηΐ πλωτήρων. ὃ γὰρ ἐπὶ 
μετεωροτέρου βεβηκὼς πλείονα χωρία ϑεᾶται τῶν ἐκ 
ταπεινοτέρου. τοῖς οὖν εἰρημένοις ζῴοις, ὀστρακῶδές 
τὲ καὶ σκληρὸν ἔχουσι τὸ δέρμα, δυνατὸν ἦν ἀσφαλῶς 

ὑψηλοῖς | αὐχέσιν ἐπιϑεῖναι τοὺς ὀφθαλμούς, αὐτούς 682 
τ T£ σχληροὺς ἔσεσθαι μέλλοντας καὶ τὸν ἔξωϑεν αὐτοῖς 

περικείμενον χιτῶνα TOv ἀπὸ τοῦ δέρματος πεφυχότα 

σκληρότατον ὁμοίως τῷ δέρματι δυναμένους ἔχειν. 

8 δὴ BU δ᾽ D | 5 δοκῶμεν codd. | νῦν δή U δὴ νῦν BD | 
6 ἀπηρξάμεθα D|8 εὔροιμεν BD εὕρομεν U | 14 στόματα Ὁ || 
18-j om. U | 31 μετεώρου D | ix om. Ὁ | 93 ἀδυνωτον ὌΝΟΝ, 
28—34 ἀσφαλῶς post αὐχέσιν οοἴλος. D | δὶ δοναχένοις VS 

-^ mad 
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xal παϑεῖν τι τὸ αἰσϑητήριον ὑπὸ τοῦ προσπεσόντος 

ἔξωϑεν, ἵν᾽ αἴσϑησις γένηται. ἔστι δὲ πρὺς μὲν τὸ 

παϑεῖν ἐπιτηδειότερον τὸ μαλακόν, πρὸς δὲ τὸ δρᾶσαι 
τὸ σκληρόν. ταῦτ᾽ ἄρα τοῖς μὲν αἰσϑητηρίοις μαλα- 

sxüv, τοῖς δὲ ἄλλοις πᾶσι μορίοις. ὅσα καϑ᾽ ὁρμὴν 

κινεῖται, τῶν σχληρῶν νεύρων ἐδέησε. καὶ αὐτοῖς δὲ 
τοῖς αἰσϑητηρίοις, ὅσα κινεῖται κατὰ προαίρεσιν, οἷον 
ὀφϑαλμοῖς καὶ γλώττῃ, διττὸν γένος νεύρων | ἐστίν, 634 
οὐχ ὥσπερ ὠσὶ καὶ δισὶν ἕν μόνον τὸ μαλακόν. καὶ 

10 τούνυν καὶ παϑόν ποτε τὸ ἕτερον αὐτῶν sig τὴν ἀφ᾽ 
ἑαυτοῦ χρείαν μόνην ἔβλαψε τὸ μόριον. ἑώραται γοῦν 
οὐχ ὀλιγάκις ποτὲ μὲν εἰς τὴν κίνησιν ἡ γλῶττα, 
ποτὲ δ᾽ εἰς τὴν τῶν χυμῶν διάγνωσιν καὶ ἀντίληψιν 
ἐμποδιξομένη. καὶ μὲν δὴ καὶ τὰς ἐκφύσεις τε τὰς 

τὸ ἄνωϑεν ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἐγχεφάλου καὶ τὰς ἄχρι τῶν 
αἰσϑητηρίων ὁδοὺς οὐ τὰς αὐτὰς ἔχει τά τε μαλακὰ 
νεῦρα καὶ τὰ σκληρά. τὰ μὲν γὰρ τῶν μαλακῶν αὐὖ- 
τοῦ, τὰ δὲ τῶν σκληρῶν ἐκφύντα μορίων ἔρχεται τὰ 

μὲν εὐθὺ τῶν αἰσϑητηρίων, τὰ δ᾽ ἐν κύκλῳ πῃ πε- 
30 ριιόντα. τῶν γοῦν εἰς τὴν γλῶτταν καϑηκόντων νεύ- 

ρῶν τὰ μὲν ἐκ τῶν κάτω τε καὶ πρόσω, τὰ δ᾽ ἐκ 
τῶν ὀπίσω τε καὶ πλαγίων ἐκφύντα, τὰ μὲν εἰς αὐτὴν 
εὐθέως ἐμφύεται, τὰ δ᾽ ἕτερα τὰ σκληρότερα περὶ τὸν 
τράχηλον ἑλίττεται πρότερον, ἀλλὰ καὶ διασπεέρεται, 

35 τὰ μὲν εἰς τὴν ἐχτὸς αὐτῆς ἐπιφάνειαν, τὰ μαλακά, 
τὰ Ü' εἷς τοὺς μῦς, τὰ σκληρά. διὰ μὲν γὰρ τῶν 
ἐχτὸς ἑαυτῆς μερῶν ὁμιλεῖ | τοῖς χυμοῖς, ὑπὸ δὲ τῶν 585 
μυῶν κινεῖται. δεόντως οὖν τὰ μὲν αἰσϑήσεσθϑαι μέλ- 

δτ--ὃ ὅσα καϑ᾽ ὁρμὴν κινεῖται om. D | 11 ἑωρᾶται BU 
ἑωρᾶτο D; fort. ὁρᾶται | 14 ἐμφύσεις Ὁ | 19 xoc WV X NS —98 
περιόντα U. 

Ε A 
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Aovt& τοῖς ἐπιτηδειοτέροις εἷς τὴν διάγνωσιν ἐνέφυ 

μορίοις. θάτερα δὲ τὰ σχληρὰ τοῖς τῆς κινήσεως ὀρ- 
γάνοις, τοῖς μυσίν. οὕτω δὲ καὶ τῶν ἐν ὀφϑαλμοῖς 
νεύρων τὰ μὲν sig τοὺς μῦς αὐτῶν ἐμφύεται. τὰ 

σκληρά. τὰ δ᾽ εἷς τὸ πρῶτόν vs καὶ κυριώτατον ὄργα- 5 

vov τῆς ὄψεως. τὸ χρυσταλλοειδὲς ὑγρόν. ἀλλ᾽ οὔτε 
τούτων αὐτῶν τῶν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἰόντων νεύρων 

τῶν μαλακῶν οὔτε τῶν ἐπὶ τὴν γλῶτταν, ἀλλ᾽ οὐδὲ 
τῶν ἐπ᾽ ὦτα καὶ ῥῖνας ἔστιν ἰδεῖν τι μετὰ τὸ διεκσπε- 
σεῖν τοῦ κρανίου προσωτέρω χωροῦν. ὥσπερ τῶν " 

ἄλλων ἕκαστον τῶν σκληρῶν᾽ ἀπερράγη τε γὰρ ἂν 

εὐθέως ἐθλάσϑη τε ἂν ῥᾳδίως. οὐχ ὑπὸ τῶν ἔξωϑεν 

προσπιπτόντων μόνον. ἀλλὰ καὶ πολὺ πρότερον ox 
αὐτῶν τῶν ἐν τῷ σώματι μορίων. τῶν ὁπωσοῦν ὅμι- 

λούντων αὐτοῖς. διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν πλησίον 15 
εἷναι χρὴ τῶν αἰσθητηρίων ἔχαστον αὐτῷ τῷ ἐγχεφάλῳ. 
εἶ δὲ τοῦτο, τὸ ἐξ ἀρχῆς ζητούμενον ἤδη πέρας ἔχει. 
φαίνεται γὰρ ὁ μὲν ἐγκέφαλος ἐν τῇ κεφαλῇ τετάχϑαι || 

686 διὰ τοὺς ὀφθαλμούς, ἕκαστον δὲ τῶν ἄλλων αἰσϑητη- 
ρίων διὰ τὸν ἐγκέφαλον. ἀλλὰ καὶ περὶ τοῦ στόματος 9 

ἤδη πρόδηλον, ὡς ἐχρῆν καὶ τοῦτο προσκεῖσθαι τῇ 
κεφαλῇ. μέλλον γε περιέξειν τὴν γλῶτταν᾽ οὔτε γὰρ 
γυμνὴν καὶ τελέως ἀσκέπαστον ἄμεινον ἦν ὑπάρχειν 
αὐτὴν οὔτ᾽ ἄλλῳ τινὶ μᾶλλον ἢ τῷ στόματι Oxíxe- 
σϑαι. χαὶ γὰρ καὶ τοὺς χυμοὺς ἐνταῦϑα ταχϑεῖσα s 

κάλλιον ἤμελλε διαγνώσεσϑαι καὶ διαλεκτικὸν ὄργανον 

ἔσεσθαι καὶ μασήσει τε καὶ καταπόσει συνεργήσειν οὐ 
σμικρά. 

9---10 ἐκπεσεῖν B | 18 προσπιπτόντων — ἐν τῷ om. B ἢ 
26 ἑἐνταῦϑα ταχϑεῖσα] ἐνταχϑεῖσαν DU ἐνταῦθα Ἰοϑεῖοον Ὁ καὶ 
27 συνεργεῖν Β 
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Cap. VL. Συμπεπλήρωται μὲν ἤδη τῷ λόγῳ τὺ πᾶν 
σῶμα τῆς κεφαλῆς. ἑχάστου δ᾽ ἂν ἐφεξῆς καιρὺς εἴη 
τῶν μορίων αὐτῆς σκοπεῖσϑαι τὴν χρείαν, ἀρξαμένους 
ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῦ ἐγκεφάλου. οὗτος οὖν τὴν μὲν οὐσίαν 

5 ὁμοιότατός ἐστι τοῖς νεύροις. ὧν ἔμελλεν ἀρχὴ γενή- 
σεσϑαι, πλὴν ὅσῳ μαλακώτερος αὐτῶν ὑπάρχει. καὶ 
γὰρ καὶ τοῦτ᾽ ἔπρεπε τῷ πάσας μὲν εἰς αὑτὸν τὰς 
αἰσϑήσεις ἐκδεξομένῳ, πάσας δὲ φαντασίας φαντασιω- 

ϑησομένῳ καὶ πάσας νοήσεις νοήσοντι. τὸ γὰρ εὐαλ- 
10 λοέωτον ἐν ἅπασι τοῖς τοιούτοις ἔργοις | τε καὶ παϑή- 637 

μασιν ἐπιτηδειότατον, εὐαλλοιωτότερόν τε ἀεὶ τὸ μα- 

λακώτερον τοῦ σχληροτέρου. διὰ ταῦτα μὲν δὴ μαλα- 
κώτερος τῶν νεύρων ὁ ἐγκέφαλός ἐστι. τῷ δ᾽ εἶναι 
χρῆναι διττὴν ἐκείνων τὴν φύσιν, ὡς καὶ πρόσϑεν 

15 εἴρηται, διττὸς καὶ αὐτὸς ἐγένετο, μαλακώτερος μὲν ὃ 
πρόσϑεν, σκληρότερος δ᾽ ὃ λοιπός, ὃν £yxgdvióv τε 
καὶ παρεγκεφαλίδα καλοῦσιν οἱ ἀνατομικοί. καὶ γὰρ 

οὖν καὶ διείργεσϑον ἐνδιπλουμένῃ τῇ σκληρᾷ μήνιγγι 
καὶ κατὰ μόνον τὸν ὑπὸ τῇ χορυφῇ τῆς κεφαλῆς κεί- 

30 μένον πόρον καὶ τὰ τοῦτον περιέχοντα σώματα συνά- 

πτεσϑον. ἐπειδὴ γὰρ ἐχρῆν μαλακώτερον εἷναι τὸν 

πρόσϑιον, ἀρχὴν ἔσεσϑαι μέλλοντα τῶν ἐπὶ τὰς αἰσϑή- 

3 αὐτῆς om. D | a σκο] πεῖσϑαι vocabulo rursus incipit 
codicis L pars vetustior| 4 verba οὗτος — ὑπάρχει exc. Orib. 
TI 271; cf. Theophil. IV 5 οὖν BLU μὲν οὖν D | 7 ἑαυτὸν 
L | 8 ἐκδεξομένῳ L' ἐκδεχομένῳ cett. | 8—9 φαντασιωϑησομένῳ L* 
φαντασιουμένῳ cett. | 9 νοήσαντι U | 19—13 μαλακώτατος L! | 14 
χρὴ BD χρῆναι om. Theophil. verba διττὴν — σκληρὸν ὁμιλία 
Om. D | 15 verba μαλακώτερος“ συνάπτεσϑον exc. Orib. ΠῚ 277 | 
16 πρόσϑεν L' Orib. πρόσϑιος BU | 16—17 ὃν ἐγκεφαλίδα U', 
sed in marg. add. ἐνχρανί τε wel παρ U* ὃν ἐνκρανίον τε καὶ 
παρεγκ. Β ὃν κρανίον τε καὶ παρεγκ. L supereot. ἐγκρανίων τς 
L*][18 ἐνδιπλουμένῃ Orib.: ἐν dvxi. οοδὰ. 
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σκληρότερα τῆς ἐγκεφάλου συστάσεώς ἐστιν, οὐχ ὡς 

ἄλλο τι γένος οὐσίας ὄντα πάντη διαφέρον, ἀλλ᾿ ὡς 

τῆς μὲν αὐτῆς ἐχείνῳ φύσεως ὑπάρχοντα, ξηρότητι | 
δὲ καὶ πυκνότητι διαφέροντα. τὰ δ᾽ ἐπὶ τοὺς ὀφϑαλ- 689 

5 μοὺς ἐρχόμενα τὰ αἰσϑητικὰ πυκνότερα μέν πώς ἐστιν 
ἐγκεφάλου, σκληρότερα δ᾽ οὐ πάνυ τι φαίνεται. ἀλλὰ 
ταῦτα μύνα πάντων νεύρων οἷον πεπιλημένης μέν; 

οὐκ ἐξηραμμένης δὲ τῆς οὐσίας αὐτοῦ δόξει σοι γεγονέ- 
ναι. ἀτὰρ οὖν καὶ φαίνεται μόνα ταῦτα πόρους αἰσϑη- 

10 τοὺς ἐν ἑαυτοῖς ἔχοντα. διὸ καὶ καλοῦσιν οὕτως αὐτὰ 
πολλοὶ τῶν ἀνατομιχῶν, εἰς μὲν τὰς ῥίξας τῶν ὀφϑαλ- 

μῶν ἐμφύεσθαι λέγοντες ἀπ’ ἐγκεφάλου δύο τινὰς 
πόρους. x«9' ἑκάτερον αὐτῶν ἕνα, ὧν λυϑέντων τὲ 
καὶ πλατυνϑέντων τὸν ἀμφιβληστροειδῆ γεννᾶσθαι 

16 χιτῶνα, εἰς μέντοι τοὺς μῦς αὐτῶν νεῦρ᾽ ἄττα φέρε- 
σϑαί φασι. τεττάρων οὖν ὄντων κατὰ τὴν κεφαλὴν 
αἰσϑητικχῶν ὀργάνων, ὀφϑαλμῶν καὶ ὥτων καὶ ῥινὸς 
καὶ γλώττης, καὶ πάντων ἐξ ἐγχεφάλου τὴν ἀρχὴν τῆς 
αἰσϑήσεως ἐχόντων καὶ ταύτῃ γε δοκούντων ὁμοίων 

so ὑπάρχειν. ἔστιν αὐτοῖς κατ᾽ εἶδος ἀνομοιότης ἔν τὲ 
ταῖς αἰσθητικαῖς δυνάμεσιν αὐταῖς καὶ τοῖς σώμασι, 

δι’ ὧν ἀφιϊχνοῦνται. αἱ μὲν γὰρ δυνάμεις, ἡ μὲν 640 
ὀδμῶν, ἡ δὲ χυμῶν, ἡ δὲ φωνῶν, ἡ δὲ χρωμάτων 
ἐστὶ διαγνωστική. τῶν δ᾽ ὁδῶν ἡ μὲν ἐπὶ τὰς ῥῖνας 

35 ἀφ᾽ ἑχατέρας τῶν χατὰ τὸν ἐγκέφαλον κοιλιῶν ἀπό- 

3 διάφορον 1, l5 ἐμεύνῳ LU ἐκείνης B om. D | ὁ μέν πῶς 
1, πάντως ceit. | 6 ξηρότερα L πάνυ τι BU πάντη D aavri L 
7 μόνα πάντων L μὲν ἁπάντων cet. | 8 ἐξηραμένης BDL 
14 γενέσθαι BL! yo. γεννᾶσθαι L'| 15 νεῦρ᾽ ἅττα LU νεύρων 
ira B νεῦρά τε D | 18 πάντων τῶν DL!U τῶν del ΤῈ} 19 
ὁμοίων codd. ὁμοίως a | 34 ὀδμῶν codd. ὁδῶν Ὁ Sw Ὅσας, 
viarum Ν᾽ 
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φυσίς ἐστι προμήκης, οὐδὲν ἀλλοιοτέρα τῶν ἄλλων 
κοιλιῶν. ἡ δ᾽ ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἤδη μὲν ἑἕτεροία 
πώς ἐστιν, οὐ μὴν ἀκριβῶς γέ πω νεῦρον. ἡ δ᾽ ἐπὶ 

τὴν γλῶτταν ἀχριβῶς μὲν νεῦρον, ἀλλὰ μαλακόν, ἡ δ᾽ 
ἐπὶ τὰ ὦτα μαλακὸν μὲν οὐκέθ᾽ ὁμοίως, οὐ μὴν ἤδη 

γέ πῶ σχληρόν. ἡ δὲ δὴ πέμπτη [φύσις] τῶν ὁδῶν 
τῆς ἀπ᾿ ἐγκεφάλου δυνάμεως ἰσχυρὸν ἀκριβῶς καὶ 
σκληρόν ἐστι νεῦρον. ὅϑεν εἷς μὲν τὰς κινήσεις καὶ 
τῶν αἰσθήσεων τὴν παχυμερεστέραν ἁφὴν ἐπιτήδειόν 

ἐστιν, εἷς ἀκριβεστέραν δέ τινα διάγνωσιν. οἷαι τοῖς τὸ 

ἄλλοις αἰσθητηρίοις ὑπάρχουσιν, ἀδύνατον. ἕχαστον 
μὲν γὰρ αὐτῶν ἀλλοιωϑῆναι χρὴ πάντως, ἵν᾽ αἴσϑησις 

γένηται' ἀλλοιοῦται δ᾽ οὐχ ὑπὸ παντὸς αἰσϑητοῦ πᾶν, 

ἀλλὰ τὸ μὲν αὐγοειδές τε καὶ φωτοειδὲς ὑπὸ χρωμά- 
8641 των, τὸ δ᾽ ἀερῶδες ὑπὸ φωνῶν, τὸ | δ᾽ ἀτμῶδες ὑπὸ s 

τῶν ὀσφρητῶν, ἑνὶ δὲ λόγῳ τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ γνώ- 

ρίμον. οὔτε δὲ τὸ ἀερῶδες αἰσϑητήριον ἀλλοιωθϑῆναι 
δύναταί ποτ᾽ ὑπὸ χρωμάτων, λαμπρὸν γὰρ εἶναι χρὴ 

καὶ καϑαρὸν καὶ αὐγοειδές, εἴ τι μέλλει ῥᾳδίως τε καὶ 

εἰλικρινῶς ἐκδέξεσϑαι τὴν ἐκ τῶν χρωμάτων ἀλλοίω- € 

σιν, ὡς ἐν τοῖς ὀπτικοῖς δέδεικται λόγοις, οὔτ᾽ αὖ τὸ 

ϑολερὸν καὶ ἀτμῶδες, ἀλλ’ οὐδὲ τὸ ὑγρόν τε καὶ 

ὑδατῶδες. ὥσπερ οὐδὲ τὸ σκληρόν τε καὶ γεῶδες. 

ὥστ᾽ οὐδὲν τῶν αἰσθητηρίων. ὅτι μὴ τὸ τῆς ὄψεως, 

σι 

ὃ xo BDL πως U | verba ἡ δ᾽ — νεῦρον om. BD | 4 verba 
ἀκριβῶς — τὰ ὦτα om. BU | μὲν ante νεῦρον add. L om. 
cett. | 5 τὰ ὠτα] ὦτα L τὴν γλῶτταν D | μαλακὸν μὲν οὐκέθ᾽ 
ὁμοίως codd. οὐκέϑ᾽ ὁμοίως μαλακόν b | 6 πω BU πως DL | 
φύσις inclusi, om. N ὀδμῶν BDU | 1 ἀπ’ BU ὑπ’ D | 9 αἰσϑή- 
eso» DL κινήσεων BU | 14 vs καὶ BL ἐστι καὶ D xoi U | 
20 ἐχδέξασϑαι BDU ἐκλέξασθαι ἴω ὃ sure acr. L*, correxi | 
28 οὐδὲν L οὐδὲ cett. 
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ὑπὸ χρωμάτων ἀλλοιωϑήσεται. μόνη γὰρ αὕτη λαμ- 

πρὸν καὶ καϑαρὸν καὶ στίλβον αἰσϑητήριον ἔχει τὸ 

κρυσταλλοειδὲς ὑγρόν, ὡς καὶ τοῦτ᾽ ἐν τοῖς ὀπτικοῖς 

ἀποδέδεικται λόγοις. ἀλλ᾽ οὐδὲν ἣν πλέον ἀλλοιωϑῆ- 

s va, μὲν τοῦτο, μὴ γνῶναι δ᾽ αὐτοῦ τὴν ἀλλοίωσιν 
τὸ φαντασιούμενον καὶ μεμνημένον καὶ λογιξόμενον, 

ὅπερ fv τὸ ἡγεμονικόν. ἀπέτεινεν οὖν ἑαυτοῦ τινὰ 
μοῖραν ὃ ἐγχέφαλος ἐπὶ τὸ χρυσταλλοειδὲς ὑγρὸν ἕνεκα 
τῆς γνώσεως τῶν κατ᾽ αὐτὸ παϑημάτων. καὶ μόνη 

10 χατὰ λόγον ἥδε ἡ ἀποβλάστη σις αἰσϑητὸν ἔχει τὸν 642 
πόρον, ὅτι μόνη πάμπολυ πνεῦμα περιέχει ψυχικόν. 

εἴρηται δὲ καὶ περὶ τῆς τοῦδε τοῦ πνεύματος οὐσίας 
τε καὶ δυνάμεως καὶ γενέσεως ἐν τοῖς Περὶ τῶν Ἵππο- 

κράτους καὶ Πλάτωνος δογμάτων" ὅπερ δ᾽ ἐλέχϑη μυ- 
15 ριάκις ἤδη, περὶ μὲν ἐνεργειῶν οὐδεμίαν ἀπόδειξιν 

ἐνταῦϑα ποιούμεθα, τῷ δ᾽ ἀδύνατον εἶναι τὴν χρείαν 

ἑκάστου τῶν μορίων εὑρεῖν ἀγνοουμένης ἔτι τῆς ἐνερ- 

γείας, ἐδείχϑη γὰρ καὶ τοῦτ᾽ εὐθὺς κατ᾽ ἀρχάς, ἀναγ- 
καῖον γίγνεται μνημονεύειν τῶν ἐνεργειῶν. οὐκοῦν, 

30 ἐπὶ γὰρ τὺ προκείμενον ἐπανιτέον, αὐγοειδεῖ καὶ 
λαμπρῷ μέλλοντι τῷ κατὰ τὴν ὄψιν αἰσϑητηρίῳ 
γενήσεσθαι δεόντως πνεῦμα πλεῖστον ἀπὺ τῆς ἀρχῆς 
ἐπιπέμπεται. καὶ αὐτοῦ τοῦ ἐγκεφάλου καϑαρὰ καὶ 
εἰλικρινὴς ἀποβλάστησις παραγίγνεται, ἥτις ἄχρι μὲν 

5 μὲν τοῦτο BL τὸ μὲν τοῦ DU | δ᾽ L om. ceti. | αὐτοῦ 
Codd.: αὐτὴν ἃ | T ἀπέτεινεν οὖν 1, ἀπέτεινε γοῦν Β ἅπερ jj 
τινὰ ΤῊΣ D) γοῦν DU | ἑαυτοῦ τινα U τινὰ ἑαυτοῦ cett. | 
10 ἦδε] ἤδη BD | αἰσθητικὸν B | 11 περιέχει πνεῦμα D 
14 δ᾽ om. DL | 15 μὲν οὖν D | 16 ἐνταυθοῖ L | 90 aiyo- 
mdi BU | 21 λαμπρῷ L' λαμποειδεῖ D ieuxQotuM BA V τῶν 
Bbv | αἰσϑητηρίων BDU | 99. δεόντως πνεῦμα V τὸ πν- 

ce 
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τῆς ἐπὶ τὸν ὀφθαλμὸν ὁδοῦ {μαλακὴ μὲν ἐγκεφάλου 
δίκην ἐστί), μέλλουσα δὲ διεκπεσεῖσϑαι τοῦ κρανίου 

δυσπαϑείας ἕνεκα πυχνοτέρα τε ἅμα καὶ σκληροτέρα 
πιληϑεῖσα γεγένηται. ἐπειδὰν δὲ πρῶτον ἐμπέσῃ ταῖς 

643 ὑπὸ τὰς ὀφρῦς χοιλότησιν, ἃς δὴ χώρας ὀφθαλμῶν ὁ 

ὀνομάξουσιν, ἐπὶ πλεῖστον ἐκτείνεται πλατυνϑεῖσά τε 

καὶ ἀπολεπτυνθϑεῖσα καὶ οὕτω τὴν ἀρχαίαν ἀπολαμ- 

βάνει φύσιν, ὥστ᾽ ἀκριβὴς ὃ ἐγκέφαλος φαίνεται καὶ 
χρόᾳ καὶ συστάσει καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν, ὑπὲρ ὧν 

ἐπὶ πλέον ἐν τοῖς ἑξῆς ἐροῦμεν, ὕταν ἰδίᾳ τῶν κατὰ τὸ 

τοὺς ὀφϑαλμοὺς μορίων τὰς χρείας ἐξηγώμεϑα. τὸ δέ 

y& νῦν εἶναι τοσοῦτον τῆς τῶν ὀφθαλμῶν κατασκευῆς 

ἐμνημονεύσαμεν, ὅδον ἀναγκαῖον ἐγένετο πρὸς τὸν 
ὑπὲρ τῶν ἐγκεφάλου μορίων λόγον. si μὴ γὰρ ἀπὸ 
τούτου τε κἀπὶ τοῦτον ἡ καϑ᾽ ἕχαστον αἰσϑητήριον i15 

ἀλλοίωσις ἀφίκοιτο, τὸ ξῷον ἀναίσθητον ἔτι μένει. ὁ 

μάϑοις δ᾽ ἂν ἐπὶ τῶν ἀποπλήκτων, ἅπαντα μὲν ἀπαϑῆ 
τὰ τῶν αἰσϑήσεων ὄργανα κεχτημένων. οὐδὲν δ᾽ sic 

τὴν τῶν αἰσϑητῶν διάγνωσιν ἔκ γε τούτου πλέον 

ἐχόντων. ἀλλ᾽ ἐπὶ μὲν τῶν ὀφθαλμῶν, κἂν ὅτι μά- 30 
λιότα στεγανοὶ πανταχόϑεν ὧσι, ῥαδίως ἐπὶ τὴν ἐν 

αὐτοῖς ἐγκεφάλου μοῖραν ἡ παρὰ τῶν ἔξωϑεν χρωμά- 
τῶν ἀλλοίωσις ἀφικνεῖται. λεπτὸς μὲν γὰρ καὶ λευκὸς 

καὶ καϑαρὸς ὁ κερατοειδής,. ὥστ᾽ οὔτ᾽ ἂν αὐτὴν οὔτε 

1--- {μαλακὴ μὲν ἐγκεφάλου δίκην ἐστί addidi | 2 dà U 
ys cett. | 4 verba ἐπειδὰν δὲ — ὀφθαλμῶν om. U! add. Ὁ in 
marg.; eadem in D omissa post ὀφθαλμῶν v. 12 inserta sunt || 
9 χρόᾳ L xooi cett. | ἃ συστάσει vocabulo deficit B usque δὰ 
p. 469, 26 σχεδὸν γὰρ | ἄλλοις om. D || 19 εἶναι τοσοῦτον τῆς 
DLU om. b| 14 τῶν om. D|15 κἀπὶ τοῦτον LU κἀπὶ τούτου 
D [| 16 ἀφίκετο L ἔτι μένει V! ἐπυμένεν VS VR. ἴξωθϑεν αὐτοῖς 
D || 24 à» om. k 
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τὴν δι᾽ αὐτῆς | ὁδοιποροῦσαν ἀλλοίωσιν ἀποστέγοι. 644. 
μετ᾽ αὐτὸν δ᾽ εὐθέως τὸ χρυσταλλοειδὲς ὑγρὸν κατ᾽ 
αὐτὴν τὴν κόρην, ᾧ συμφυής ἐστιν ἡ ἐν ὀφθαλμοῖς 
ἐγκεφάλου μοῖρα. xcl δῆλον ἤδη, διὰ τί μὲν ἀποβλα- 

s στάνει tlg ὀφθαλμοὺς ἐγκεφάλου τις εἰλικρινὴς οὐ- 

σία, διὰ τί δ᾽ ἐν τῷ διεχπίπτειν ἐπυχνώϑη, διὰ τί δ᾽ 
αὖϑις ἐν ταῖς χώραις τῶν ὀφθαλμῶν ἐλύϑη πλατυν- 

ϑεῖσα, καὶ διὰ τί μόνη πασῶν αἰσϑητὸν κέχτηται τὸν 

πόρον. εἷς δὲ δὴ τὰς ἀκοὰς ἐχρῆν μέν τινα κἀνταῦϑα 
10 πάντως ἀποβλάστησιν ἐγκεφάλου κατέρχεσϑαι τὸ προσ- 

πεσούμενον ἔξωϑεν αἰσϑητὸν ἐκδεξομένην. ἀλλ᾽ ἐπεὶ 
ψόφος καὶ φωνὴ τοῦτ᾽ ἦν, εἴτ᾽ οὖν ἀὴρ πεπληγμένος 
εἴτε χαὶ πλῆξίς τις ἀέρος ὑπάρχουσα, διαφέρει γὰρ 
οὐδέν, εἰ μόνον τοῦϑ᾽ ἕν ὁμολογοῖτο, τὴν ἐκ τῆς πλη- 

1s γῆς κίνησιν οἷον κῦμα προϊοῦσαν ἐπὶ τὸν ἐγκέφαλον 
ἀνιέναι δεῖν, οὐχέτ᾽ [οὖν] ἦν οἷόν τε, καϑάπερ iv 
ὀφϑαλμοῖς, οὕτω κἀνταῦϑα προσϑεῖναί τι τῶν νεύ- 
ρῶν σκέπασμα. αὐτὸ γὰρ ἂν δήπου τοῦτο χώλυμα 
μέγιστον ἐγίγνετο τοῦ μὴ προσπίπτειν αὐτοῖς τὸν 

30 κινούμενον ἀέρα, καὶ μάλιστ᾽ εἰ μιχρά τις ἡ κίνησις 

ἦν, ὡς ἐν ταῖς μικραῖς ὑπάρχει φωναῖς. | οὐ μὴν οὐδὲ 45 
γυμνὰ τελέως ἐνεχώρει καταλειφϑῆναι τὰ νεῦρα πρὸς 
ἔτοιμον βλάβην ἐχκείμενα πᾶσι τοῖς ἔξωϑεν ἐμπίπτου- 
σιν, ἀλλ᾽ οὐδ᾽, ὕπερ ἔτι λοιπὸν ἦν καὶ τρίτον, ἀραιόν 

as τὲ καὶ λεπτὸν οὕτως, ὥστ᾽ εἶναι βάσιμόν τὲ καὶ πό- 
θιμὸν ἀέρι, δημιουργῆσαι τὺ σκέπασμα. καὶ γὰρ ἂν 

1 ἀποστέγοι LU ἀπόστεου D' ἀποστέγει D* | 8--ὃ κατ’ 
αὐτὴν L κατὰ δὲ DU | 3 post κόρην add. ὧι U ἡ 1, om. D | 
9 εἰς L εἱ cet. | 11 ἐκδεξομένην L*U ἐχδεχομένην DL | 18 
οὖν om. L! Li» om. D 11 προϑεῖναι τι U προΐεναι τι L! yo. 
προσϑεῖναι L* τι προσθεῖναι D | 98 Ye we πὰ RÀ 
om, cett. semper N | 26 τὲ prius l om. ee. 

wt 
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καὶ διὰ τοῦτο ῥᾳδίως οὐ τὰ νεῦρα μόνον ἐβλάπτετο 

πολυειδῶς, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὃ ἐγκέφαλος ἐψύχετο. 

γνοῦσα τοίνυν ἡ φύσις τὴν μὲν σὺν ἰσχυρῷ προβλή- 

ματι κατασκευὴν δυσπαϑὲς μέν, ἀλλὰ καὶ κωφὸν ἀπο- 

δείξουσαν τὸ αἰσϑητήριον, τὴν δ᾽ ἄνευ σκεπάσματος 

ἐσχάτως εὐπαϑές, τὴν τρίτην δ᾽, εἴπερ ἄρα, μόνην, εἴ 

τινα elg ἀσφάλειαν ἔτι προσχτήσαιτο μετρίαν ἐπικουρίαν, 

ἀποχρώντως ἕξειν. ὀστοῦν πυκνὺν καὶ σκληρὸν προῦσ- 

ϑεῖσα διατίτρησιν αὐτὸ λοξαῖς ἕλιξι δίκην λαβυρίν- 

ϑου, προμηϑουμένη τοῦ μὲν ψυχροῦ πνεύματος τὴν | 

ἀκραιφνῆ βίαν, ἣν ἐκ τῆς κατ᾽ εὐθὺ φορᾶς ἔσχεν ἄν. 
ἐκλῦσαι κατὰ βραχὺ τῷ ποικίλῳ τῆς κλάσεως., τῶν δ᾽ 

ἄλλων ἁπάντων σωμάτων τῶν σχληρῶν ἀνεῖρξαι διὰ 
646 μακροῦ τὴν προσβολήν. τὰ μὲν ᾿ γὰρ μείξω τοῦ πό- 

gov μὴ ὅτι βλάπτειν, ἀλλ’ οὐδὲ ψαύειν ἔμελλε, τὰ 
δ᾽ ἐλάττω. τὰ μὲν ὠκέως τε καὶ σφοδρῶς καὶ κατ᾽ 

εὐθὺ φερόμενα ταῖς ἕλιξι πρότερον εἰκὸς ἦν ἐμπεσεῖ- 

σϑαι, τὰ δ᾽ ἠρέμα καὶ οἷον κυλινδούμενα δι᾽ αὐτῶν 
ἀβιάστως τε καὶ πράως ἄψεσϑαι τοῦ σκεπάσματος. οὐ 
μόνον δ᾽ ἐκ τούτων ὅσον οἷόν v' ἦν μάλιστα τὴν Óvc- s 

πάϑειαν ἐξεπορίσατο τοῖς ἀκουστικοῖς νεύροις. ἀλλὰ 

καὶ τῆς οἰκείας αὐτῶν κατασκευῆς οὐκ ἠμέλησε, σκλη- 

ρότερον ἑκάτερον, εἰς 0cov ἐνεδέχετο, δημιουργήσασα. 

τελέως μὲν γὰρ εἴπερ ἐγένετο σχληρόν, ἧττον μὲν ἂν 
ἦν εὐπαϑές. ἀλλ’ ἱκανῶς δυσαίσϑητον᾽ si δ᾽ αὖ μα- 36 
λακόν, οἷα τὰ κατὰ τοὺς ὀφθαλμούς, εὐαίσϑητόν τ’ 

σι 

e 

οι 

1 τούτου L | 4 δυσπαϑὲς 1, δυσπαϑείας DU | καὶ om. L | 
6 εὐπαϑές LU εὐπαϑῆ D || 6—7 εἴ τινα LU εἰ om. D | 8—9 
προϑεῖσα L | 11 ἄν LU om. D | 18 ἁπάντων om. D σκληρῶν 
LU σμικρῶν D durorum N | éveto£s DL*|| 14 προβολήν Ὁ || 18 
ἠφέμε φερι (sic) D ἠρέμα (0m. φερόμενα) LU | 19 ἄψασϑαι U | 
25 εὐπαϑές scripsi: δυσπαϑές codd. | 26 οἷον L 
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ἦν ἂν καὶ τελέως εὐπαϑές. ἀλλ᾽ οὐδὲν οὕτως ἡ 

φύσις ὡς εὐπάϑειαν φεύγει, συναπολλυμένην αὐτῇ 

καὶ τὴν ἐνέργειαν εἰδυῖα" καὶ εἴρηται πολλάκις ἤδη 

περί γε τούτου. διὰ ταῦτα μὲν δὴ σκληρότερον, ἢ 
sg τῇ ἐνεργείᾳ πρέπει, τὸ ἀκουστιχὸν νεῦρον ἐγένετο. 

διὰ δ᾽ αὖ τὴν ἐναντίαν αἰτίαν τὸ ἐπὶ τὴν γλῶτταν | 
μαλακώτερον" εἶχε γὰρ ἐνταῦϑα πρὸς ἀσφάλειαν ἣ θ41 

φύσις περιϑεῖναι τὸ στόμα. καίτοι τέταρτόν ys τῇ 
τάξει τοῦτο τὸ αἰσϑητήριον ἐλέγομεν, οὐ μόνον αὐγῆς 

10 ποιοτήτων ἢ ἀέρος κινήσεως, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἀτμοῦ διαγνω- 
στικὺν ὑπάρχον. ἀλλὰ τούτῳ μὲν οἷον ἐχρῆν δοϑῆναι 

τὸ νεῦρον, ἐδόϑη διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῆς ϑέσεως. τὸ 
δ᾽ ἀκουστικὺν sig δυσπάϑειαν μᾶλλον ἢ εὐαισϑησίαν 
παρεσχευάσϑη δι᾽ ἃς simov αἰτίας. λοιπὸν δ᾽ ἔτι τὸ 

15 τῶν ὀσμῶν αἰσϑητήριον ἔνδον ἐγένετο τοῦ κρανίου, 

μόνον ἁπάντων ἐν αὐταῖς τοῦ ἐγχεφάλου ταῖς προσ- 

ϑίαις κοιλίαις ἀτμῶδές τι πνεῦμα περιεχούσαις. ἔδει 

μὲν γὰρ καὶ τὸ ταύτης τῆς αἰσϑήσεως ἴδιον αἰσϑητὸν 
ἀλλοιῶσαι τὴν ἐγκεφάλου μοῖραν. ἐχρῆν δ᾽ αὐτῇ καὶ 

30 στέγασμά τι περιβεβλῆσϑαι τοιοῦτον, οἷον καὶ φρου- 

ρεῖν (xavov εἶναι καὶ μὴ κωλύειν τὴν δίοδον τῶν 
αἰσϑητῶν. ἀλλ᾽ εἴπερ ἔμελλε μὴ κωλύειν, ἀραιότερον 
ἐχρῆν αὐτὸ γενέσϑαι τοσούτῳ τοῦ τῆς ἀκοῆς, ὅσῳ καὶ 
τὸ αἰσϑητὸν αὐτῆς τοῦ [[|ἐχείνης αἰσϑητοῦ παχυμερέ- 648 

as στερον ἦν. σχεδὸν ydo, ὅσῳ λείπεται πρὸς λεπτομέ- 
θείαν ὃ ἀὴρ αὐγῆς, τοσούτῳ καὶ ἀτμὸς ἀέρος. ἔνεστι 

1 ἂν scripsi: ἅμα codd. | 3 αὐτῇ 1, ταύτῃ cett. | 5 rjj LU ἐν 
D | 6 αἰτέων om. D | τῆς γλώττης D | 11 τούτῳ scripsi: τοῦτο 

codd. | 18 ἢ εἰς 1, ri εἴπομεν L| 16—1T προσϑίαις LU προ- 
σϑίοις D | 17 τι LU τε D | 19 αὐτῇ scripsi: αὐτῆς codd. || 30 
προβεβλῆσϑιι L* | 38 ὅσας D | 25 a verbis σχεδὸν γὰρ rursns 
ineipit B | ὅσῳ LU ὅσον BD | 26 τοσούτῳ BLU τοσοῦτον D 

— 
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δὲ κἀξ αὐτῶν τῶν φαινομένων ἐναργῶς ἡμῖν ὁσημέραι 
συνιδεῖν, εἰς ὅσον ἥκειν εὐρύτητος ἀναγκαῖόν ἐστι τοὺς 

πόρους τοῦ κατὰ ταῦτα τὰ μέρη σχεπάσματος. ἀντι- 

φραχϑέντος γάρ τινος ἐνίοτε πρὸ τῶν ῥινῶν, ὥς που 

καὶ Πλάτων φησίν, οοὐσμὴ μὲν οὐδεμία ξυνδιηϑεῖται, s 

τὸ δὲ πνεῦμα τῶν ὀσμῶν ἐρημωϑὲν αὐτὸ μόνον ἕπεται“. 

ἀλλὰ μὴν πρόδηλόν γε. ὡς τὸ τοιοῦτον φαινόμενον 

ἐνδείκνυται. παχυμερέστερόν τ᾽ εἷναι τὸν ἀτμὸν τῆς 
εὐρύτητος τῶν ἐν τοῖς παραφραττομένοις πόρων, ἀραιό- 

τερόν τε γρῆναι τούτων γενέσϑαι τὸ σκέπασμα τοῦ 10 

τῶν ὀσμῶν αἰσϑητηρίου. καὶ μὲν δὴ καὶ φαίνεται τὸ 

τοιοῦτον ὑπάρχον, si τις ἐπὶ τεϑνεῶτος ξῴου λαβὼν 
αὐτὸ πάντη διατείνειε πρὸς αὐγὴν στρέψας καϑαρᾶν. 

ἕως μὲν γὰρ ἂν ῥυσὸν ἡ καὶ χαλαρόν, ἐμπιπτόντων 
ἀλλήλοις τῶν περὶ τοὺς πόρους σωμάτων, ἀφανεῖς τ0 

αἱ διατρήσεις γίγνονται" διαστάντων δ᾽ αὖϑις ἐν τῷ 

τείνεσϑαι ῥᾳδίως ἀνακαλύπτονται. πλὴν εἰ διὰ ψῦξιν 

649 ἄμετρον || ἢ πλείω χρόνον ἤδη κατεσκληκότων ἢ κατε- 

ξηρασμένων ἀποπειρῷο τῶν σωμάτων. ἀλλ᾽ εἰ καὶ πρὸ 
βραχέος εἴη τεϑνεὸς τὸ ξῷον, ἄμεινον ὕδατι ϑερμῷ Ὁ 

καταβρέχοντα τὴν βάσανον τοῦ λεγομένου ποιεῖσϑαι. 

μεγάλη δὲ πίστις τῆς ἀραιότητος τοῦ xov αὐτὰ τὰ 

μόρια σκεπάσματος καὶ ἡ πολλάκις γιγνομένη τῶν 

ἄνωϑεν περιττωμάτων ἀθρόα κένωσις, ἃ δὴ βλέννας 

μὲν οἱ παλαιοὶ καὶ κόρυξαν ὀνομάξουσι. μύξας δ᾽ οἵ 530 

ὅ Plat. Tim. 66 E| 8 τ᾽ om. D|| 9 παραφραττομένοις BLU 
περιφρ. D | πόροις codd. | 18 στρέψας BLU ϑρέψας D | 14 ἕως 
L τέως cett.| 17 διὰ ψύξιν BLU διαψύξειν D propter $nfrigi- 
dationem Ν || 18—19 κατεξηρασμένων BU κατεξηραμ. DL || 19 
ἑποπειρῶιο U ἀποπειρῶτο D ἀποπειρῶ Ὦ ἀποπειρόω L! yp. 
ἐποπειρώη L* | 30 τεϑνεὼς DU | 22 κατὰ ταῦτα V NV 2& ἃ NN 
cf. Theophil. IV 11| 25 κορύζας V 

— Mn 
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νεώτεροι. τοῦτο ydg τοι καὶ αὐτὸ σύνηϑες ἐν τοῖς 
μάλιστα τῇ φύσει τὸ σόφισμα, μηδαμόϑι παραλιπεῖν 
ὀργάνου μηδεμίαν ἐνέργειαν ἢ χρείαν, ὅταν οἷόν v' jj 
πολλὰς ὑφ᾽ ἑνὸς ἀποτελεῖσθαι καλῶς. καὶ γὰρ οὖν 

s κἀνταῦϑα τῶν κατὰ τὸν ἐγκέφαλον ὑπερχειμένων κοι- 
λιῶν [καὶ] δεχομένων ἐξ ἀνάγκης πολλάκις ἐκ τῶν 
περιεχόντων αὐτὰς σωμάτων συρρέοντα περιττώματα, 
συνεχῶς ἂν ἀποπληξίαις ἡλίσκετο τὸ ξῷον, εἰ μή τινα 
κἀνταῦϑ᾽ ἡ φύσις ἐτέμετο πρὸς ἔκρουν ἐπιτηδείαν 

10 ὁδόν. ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἐπινοῆσαι δυνατὸν ἑτέραν ἀμείνω 
τῆς εὐρείας ϑ᾽ ἅμα καὶ κατάντους. ἔσωϑεν μὲν obv650 
ἔξω διὰ τῶν κατὰ τὰς ῥῖνας πόρων τὰ περιττώματα 
φέρεται, ἔξωϑεν δ᾽ ἔσω τὰ τῆς ὀσφρητικῆς δυνάμεως 
αἰσϑητά, καὶ δύο ταύταις ταῖς χρείαις ἕν ὄργανον 

15 ὑπηρετεῖ, τῇ μὲν εἰς αὐτὸ τὸ ξῆν ἀναγχαίᾳ, τῇ δ᾽ εἰς 
τὸ βέλτιον ξῆν. εἰσὶ μὴν καὶ ἄλλοι δύο τινὲς ὀχετοὶ 
κατάντεις, ἐξερευγόμενοι δι᾿ ὑπερῴας εἰς τὸ στόμα τὰ 

τοῦ παντὸς ἐγκεφάλου περιττώματα" καὶ ὅταν ys τελέως 
εὐπραγῇ καὶ καλῶς περιγίγνηται τῆς τροφῆς, ἀρκοῦσιν 

30 οὗτοι μόνοι. ὥσϑ᾽ ἡ πρώτη χρεία τῶν εἰς τὰς ῥῖνας 
ἐγκεφάλου συντρήσεων, ἧς ἕνεκα μάλιστα γεγόνασιν, 

οὐχ ἡ τῶν περιττωμάτων ἐστὶν ἔχκρισις, ἀλλ᾽ αὕτη 
μὲν ἐξ ἐπιμέτρου κακοπραγοῦντος ἐγκεφάλου βοήϑημα, 
προτέρα δ᾽ αὐτῆς ἡ τῶν ὀσμῶν διάγνωσις, καὶ ταύ- 

se τῆς ἔτι πρεσβυτέρα καὶ πρὸς αὐτό γε τὸ Civ ἀναγκαία 
ἡ εἷς ἐγκέφαλον εἰσανοή. οὐ γὰρ οὐδὲ τοῦτο, ὥσπερ 

δαμόϑεν D | 4 ἀποτελεῖσθαι BLU ἀποτελέσαι D | 7 πε- 
φιεχομένων D | αὐτὰ 1, αὐτὸν D | 9 ἕκροην L' ἔκρουν L* 
13 ὑσφραντικῆς L| 14 δύο ταύταις ταῖς BLU δυσὶ ταύταις D 
15 τῆς μὲν BDU ! ἀναγκαίας BDU | τῆς δ᾽ codd. ἢ 16 μὴν 
μὲν cett; cf. Theophil. IV 11 ἢ 92 αὐτῇ WV X 3& ποῦτερον Ἐ 
αὐτῶν D| 26 οὐ γὰρ L*U οὐδὲ y. cet. 
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οὐδ᾽ ἄλλο tt, μάτην εἴρηται πρὸς ᾿πποκράτους. διά 

τ᾽ οὖν ταῦτα πάντα καὶ διὰ τὰ μέλλοντα ῥηϑήσεσϑαι 
θδ1: μόνη τῶν αἰσϑήσεων ἡ ὀσφρητικὴ [κατ᾽ αὐτὸν τὸν 

ἐγκέφαλον ἐγένετο. ἐπειδὴ γὰρ ἐχρῆν εἶναι τὸ σκέ- 
πασμα αὐτῆς πολύτρητόν τε ἅμα καὶ ἀραιόν, ἑτοίμως s 
μὲν παραπέμψον sig ἐγκέφαλον ἀέρα μὲν ἀναπνοῆς 

ἕνεκεν, ἀτμὸν δὲ διαγνώσεως ὀσμῶν. κενῶσον δ᾽ 

ἀϑρόως., εἴ mov ἄρα δεήσειε, πλῆϑος περιττωμάτων, 

ἐξ ἀνάγκης δ᾽ ἠκολούϑει τῇ τοιαύτῃ κατασχευῇ μεγάλη 
μὲν αὐτοῦ τοῦ δκεπάσματος εὐπάϑεια, μεγάλη δὲ καὶ τὸ 
ἡ τοῦ κυριωτάτου σπλάγχνου [ἐγκεφάλου] βλάβη, προσ- 

τίϑησιν αὐτῷ ἡ φύσις ὀστοῦν ποικίλως κατατετρημέ- 

vov, ὥσπερ σπογγιάν, ὑπὲρ τοῦ μήτ᾽ ἄλλο τι προσπί- 

πτειν ἔξωϑεν σκληρὺν σῶμα, μήτ᾽ ἀκραιφνῆ τὴν ψῦξιν 

εἰσπνεόντων ἡμῶν εὐθὺ τῶν χατὰ τὸν ἐγκέφαλον i5 

ἱέναι κοιλιῶν. οὐ γὰρ δὴ διὰ παντός ys ἠμέλλομεν 

εἰσπνεύδσειν ἀέρα μετρίως ἔχοντα ψυχρότητος. ἀλλ᾽ 
ἔστιν ὅτε χαὶ πάνυ σφόδρα ψυχρόν. οὗτος οὖν. εἰ 
κατ᾽ εὐϑὺ φερόμενος ἐνέπιπτεν εἷς τὸν ἐγκέφαλον, 

ἔψυχέ v' ἂν αὐτὸν ἀμέτρως καὶ κίνδυνον ὑπὲρ ἁπάσης so 
ἐπῆγε τῆς ξωῆς. 

Cap. VIL. ᾿Αλλὰ τὰ προκείμενα τῶν μηνίγγων ὀστᾶ 
ταῦτα τὰ πολύτρητα καὶ σηραγγώδη, τὰ καλούμενα | 

θὅῶ πρὸς τῶν ἀνατομικῶν ἠϑμοειδῆ, τῆς τοιαύτης βλάβης 

ἀλεξήματα γέγονε. βέλτιον δ᾽ ἦν οὐκ ἠθμοειδῆ καλεῖν ss 
*t 

αὐτὰ μᾶλλόν περ ἢ σπογγοειδῆ, καϑάπερ “᾿πποχράτης 

2 τ᾽] vs LU ye BD || 6 ἀραιόν scripsi : ἀραιότρητον codd. 
rarum N | 1 ἕνεκεν L ἕνεκα cett. | 0^] δ᾽ ἄρ᾽ D | 11 τῶν 
σπλάγχνων L | 11—12 προτίϑησιν L | 12 αὐτῶν LU | 18 μήτ᾽ 
ἄλλο — κοιλιῶν exc. Orib. lII 284 μήτ᾽ L μηδ᾽ cett. | 16 ἐμέλ- 
Aousv BD || 17 εἰσπνέειν BU || 18 οὗτος DLU οὕτως B || 20 ἔψυχε 
BLU ἔψυξε D | 232 ὀστέα L || 28 ταυτὶ L || 26 γεγονέναι DU 

p ».. 
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εἴκαξε. ποικίλα γοῦν ἐστι ταῖς κατατρήσεσιν, ὥσπερ 

αἱ σπογγιαί, xul οὐκ εὐθύτρητα, καϑάπερ οἵ ἠϑμοί. 
αὐτὴ μὲν γὰρ ἡ σκληρὰ μῆνιγξ ἡ σχέπουσα τὸν ἐγκέ- 
φαλὸν διατέτρηται δίκην ἡϑμοῦ, τὰ προκείμενα δ᾽ 

5 αὐτῆς ὀστᾶ πολυειδέστερον ἔτι καὶ ὥσπερ αἱ σπογγιαί, 

uar! ἐπ᾿ εὐθείας ἀλλήλοις τῶν πόρων κειμένων μήθ᾽ 
ὅλως εὐθέων ἁπάντων ὑπαρχόντων, ἀλλ᾽ ἔστιν ὧν χαὶ 
τοιούτων, τῶν πλείστων μέντοι σχολιῶν τε ἅμα καὶ 
περιφερῶν, ὥστ᾽ ἄλην τέ τινα μαχρὰν καὶ περίοδον 

10 συχνὴν ἐχπεριελθεῖν χρὴ πρότερον, εἴ τι μέλλει δι᾽ 
αὐτῶν ὁδοιπορῆσαν ἐπὶ τὸν ἐγκέφαλον ἱέναι. καί μοι 
δοχῶ τινὰ δείξειν ἑτέραν ἐνταῦϑα σοφίαν οὐ σμικρὰν 
τοῦ τῶν ξώων δημιουργοῦ. ἔμπροσϑεν μὲν γὰρ ἔπῃ- 
νοῦμεν αὐτόν, ὅτι πολλάχις ἕν ὄργανον ἐπιτήδειον 

15 ἔργοις πολλοῖς παρασκευάξει" νυνὶ δὲ πλέον ἔτι δει- 
avc ἔχομεν, ὡς ἀλλήλων || ἐστὶ τοῖς ἔργοις τούτοις 658 

οὐ σμικρὰ χρεία. ἐπειδὴ γὰρ ἅπαξ ἐγένετο ταῦτα δὴ 
τὰ τοῖς σπόγγοις ἐοικότα προβλήματα τῆς κατὰ τὸν 

ἐγχέφαλον ἀσφαλείας ἕνεκα, πηρὸν ἐξ αὐτῶν ἐκινδύ- 
30 νευὲν ἀποδειχϑῆναι τὸ τῆς ὀσφρήσεως ὄργανον, εἰ μὴ 

καὶ τὴν ἀναπνοὴν προσεκτήσατο. διὰ γὰρ τῶν σπογ- 

γοειδῶν σωμάτων διεξέρχεσϑαι ῥᾳδίως οὐδὲν δύναται 
μόναις ταῖς σωματικαῖς ποδηγούμενον ῥοπαῖς, ἀλλ᾽ 
ὥδατός γε πολλάκις ἐν αὐτοῖς περιεχομένου, φύσιν 

36 ἔχοντος ἀεὶ κάτω ῥέπειν καὶ ταύτην φέρεσϑαι τὴν 
ὁδόν, ὅμως οὐδὲν ἐχρεῖ, καίτοι τῶν γ᾽ ἠϑμοειδῶν ὁρ- 

3 verba αὐτὴ μὲν — ἰέναι exc. Orib. ΠῚ 988 | 6 ἐπ’ 
BLU om. D | 9 ἄλλην codd. ἄλην b | 10 χρὴ BLU δὲῖ D | 
pilo L | 12 δοκεῖ D | 16 ἀλλήλοις L | ii verba ἐπειδὴ — 
ene exc. Orib. ΠῚ 284 | post δὴ repet. ταῦτα LU | 33 διέρ- 
χεσϑαι 1. 
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ydvov διεχπίπτει παραυτίκα, κατά τε τῶν ἀτμῶν ἐπι- 

τεϑέντα καὶ τούτους ὡσαύτως εἴργει μὲν διεκπίπτειν 
ἄνω và σπογγοειδῆ, συγχωρεῖ δ᾽ ἀνιέναι τὰ ἠθμοειδῆ᾽ 

ταυτὶ μὲν γὰρ μόνην αὐτῶν σχίζει τὴν συνέχειαν, ὅσα 

δὲ σπογγοειδῆ. καὶ τῆς οἰκείας ἐπέχει φορᾶς. ὥστ᾽, 

εἰ μέλλει τι ταχέως ἐκπεσεῖσϑαι τοῦ τοιούτου σώματος, 

ἤτοι ϑλίβεσϑαι πανταχόϑεν αὐτὸ χρή, καϑάπερ ὑπὸ 

τῆς χειρὸς ἡ σπογγιά, ἢ ἕλκεσθαι βιαίως, ὥσπερ 

εἶ προσϑεὶς τὰ χείλη σφοδρῶς ἐχμυξήσειας. ἢ ὑπό | 

θύάτου προωϑεῖσϑαι κατόπιν ἐπείγοντος, ὥσπερ ὅταν ἐμ- 10 
φυσῶντες τοῖς τοιούτοις ὀργάνοις ἐκφράττωμεν αὐτά. 
τοῖς τοίνυν σπογγοειδέσιν ὀστοῖς ἐκείνοις ἡ μὲν τῆς 

εἰσπνοῆς τὲ καὶ τῆς ἐκπνοῆς ἐνέργεια καλῶς ἂν ἐπε- 

ραίνετο. ἡ μὲν γὰρ ἕλκοντος ἔσω τὸν ἀέρα τοῦ ἐγκε- 

φάλου, ἡ δ᾽ ὠϑοῦντος ἔξω γίγνεται. οὔτε δ᾽ ἂν ἐχκα- is 
ϑαίρεσϑαι ταυτὶ τὰ περιττώματα δυνατὸν qv, ὅτι μὴ 
χρόνῳ παμπόλλῳ κατὰ βραχὺ διηϑούμενα, καὶ ἡ τῶν 

ἀτμῶν ἄνοδος οὐδ᾽ ὅλως ἂν ἐγίγνετο, φϑανόντων αὐ- 
τῶν διὰ τὸ βραδὺ τῆς διεξόδου συνίστασθαί τε πρὸς 

ἀλλήλους καὶ περιπλέκεσϑαι καὶ ἀϑροίξεσϑαι καὶ Ὁ 
αὖϑις εἰς τὴν ἀρχαίαν ἐπανέρχεσϑαι φύσιν, ἐξ ἧς 
λεπτυνϑείσης ἐγεγόνεσαν. ἀλλὰ νῦν γε μιχϑεισῶν τῶν 

ἐνεργειῶν παρ᾽ "ἐμπόρευμα τῆς μὲν εἰσπνοῆς ἡ τῶν 
ὀσμῶν γίγνεται διάγνωσις, τῆς δ᾽ ἐκπνοῆς ἡ τῶν περιτ- 

τωμάτων ἔχκρισις᾽" ἡ γάρ τοι ῥύμη τῆς ἐν ταύταις 10 

e 

1 verba παραυτίκα — διεκπίπτειν om. D | ve] γε B] 2 αὖ- 
vog L| 4 uiv om. D| 6 μέλλοι BLU | τοῦ τοιούτου B τοῦ 0m. 
cett. | 9 σφοδρῶς om. D | 15 δ᾽ ἂν L γὰρ cett. | 17 παμπόλλῳ 
BLU πολλῷ D cf. Theophil. IV 12 | 18—19 αὐτῶν om. bi 19 
βραχὺ L!| ἐξόδου U | 92 ἐγεγόνεσαν BL γεγόνεσαν U ἐγεγόνει- 
σαν D | 28 verba τῆς μὲν — διελϑεῖν exc. Orib. 284 | 
24 ὀσμῶν 1, ὀδμῶν cett.| 26 ἡ ydo τοι L τῇ B ἡ δὲ D om. 
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ταῖς ἐνεργείαις φορᾶς τοῦ πνεύματος συνεπισύρεται. 

πολλὰ τῶν κατὰ μόνας ἀδυνατούντων διελϑεῖν. αὕτη 

δ᾽ ab πάλιν ἡ τῶν ὀσμῶν διάγνωσις οὐ σμικρὰ προσω- 
φελεῖ τὴν ὅλην ἀναπνοήν, οὐκ ἐῶσα διαλανϑάνοντας 

s τοὺς μοχϑηροὺς ἀτμοὺς | συνεισέρχεσϑαι τῷ καϑαρῷ 655 
πνεύματι" λυπουμένη γὰρ ὑπ᾿ αὐτῶν ἡ αἴσϑησις ἀναγ- 

κάξει δυοῖν ϑάτερον, ἢ φεύγειν ὅτι τάχος ἀπ᾿ αὐτῶν 
ἢ προσφέρειν τι ταῖς Quoi τοιοῦτον, οἷον κωλύειν μὲν 

τοὺς ἀτμούς, διαπέμπειν δὲ τὸν ἀέρα. καὶ μὲν δὴ καὶ 
τὸ τὸ χαϑαίρεσθαι τοὺς ὀσφρητιχοὺς πόρους, ὑπὸ γλί- 

σχρων ἢ παχέων ἐνίοτε φραχϑέντας περιττωμάτων, οὐχ 
οἷόν v' ἦν ἑτέρως ἄμεινον, ἢ ὡς νῦν ἔχει, κατασκευα- 
σϑῆναι. οὐ γὰρ ὀσφρητικοὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ ὡς ἀνα- 
πνευστικοὶ γενηϑέντες ἑχατεράκις ἐκκαϑαίρονται, ποτὲ 

15 μὲν ἔσω, ποτὲ δ᾽ ἔξω τοῦ πνεύματος ἰόντος. εἰ δὲ 

καὶ μειξόνως ποτὲ φραχϑεῖεν, ἢ ὡς ταῖς μετρίαις τὲ 
καὶ συνήϑεσι φοραῖς αὐτοὺς καϑαίρεσθϑαι, τὴν κα- 

λουμένην ἐχφύσησιν, ἀϑρόαν οὖσαν ἐκπνοήν. ἐργασά- 
μένοι τῷ σφοδρῷ τῆς κινήσεως ἐκμοχλεύσομεν ἅπαν, 

xo ὅσον ἰσχυρῶς ἐνεσφήνωτο. ὥστ᾽ οὐ σμικρὰν ταύτην 
ἀμοιβὴν οὐδὲ τυχόντα τινὰ ἔρανον ἀντεισφέρουσιν 
ἀλλήλαις αἱ κατὰ τὰ πέρατα τῶν προσϑίων κοιλιῶν 
ἐνέργειαί v& καὶ χρεῖαι πλείονες ἅμα γενηϑεῖσαι. ἀλλ᾽ 
εἴς v& τὸ ξῆν τὸ tow || καὶ eig τὸ κάλλιον tijv ἐξεῦρεν 666 

ss αὐτῶν ἡ φύσις τὴν κοινωνίαν, κέρδους οὐ σμικροῦ 
προσιόντος καὶ τοῦ μὴ δεῖσθαι τοσούτων ὀργάνων 
κατασχευῆς, ὅσων καὶ χρειῶν, ἀλλ᾽ ἀρκεῖ πολλάκις ἕν 

ὄργανον ἐνεργείαις τε καὶ χρείαις πολλαῖς. 

1 τάχος codd. τάχιστα V | 10 ὀσφρητοὺς B | 18 ὡς om. Lek ἢ 
14 7; eR rel ἑκατέρως BL'|15 ἔξω a. δ᾽ ἔσω L| 11 
ἐκκαϑαίρεσϑαι D | 30 ἰσχυρῶς ἐν add. L* | ἐσφήνωτο BL' | 23 
πλείονος Ὁ | 21 fort. ἀρκεῖν! dexelr, L (ras. super ἢ) 
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Cap. VIIL Ὥσπερ οὖν καὶ ἡ λεπτὴ μῆνιγξ ἅμα μὲν 
στηρίζει τὸν ἐγκέφαλον, ἅμα δὲ καὶ σκέπει, καὶ πρὸς 
τούτοις ἔτι σύνδεσμος γίγνεται τῶν κατ᾽ αὐτὸν ἀγγείων 

ἁπάντων. ἔοικε μὲν γὰρ ἐμβρύου χορίῳ καὶ μεδσαραίῳ 

ξῴου. καὶ γὰρ κἀκείνων ἑκάτερον ἐκ πολλῶν ἀρτη- s 
ριῶν καὶ φλεβῶν ἐγγὺς ἀλλήλαις κειμένων ὑμένι τε 
λεπτῷ τὰ μεταξὺ διαστήματα συνυφασμένων ἐγένετο, 

καὶ ἡ μῆνιγξ ὡσαύτως ἁπάδας συνδεῖ τὰς κατὰ τὸν 

ἐγκέφαλον ἀρτηρίας τὲ καὶ φλέβας, ὕπως μὴ παραλ- 
λάττοιέν τε καὶ περιπλέκοιντο καὶ τῆς ϑέσεως ἐξι- τὸ 

σταῖντο χατὰ τὰς κινήσεις, ἀστήρικτον ἔχουσαι τὴν 

βάσιν, ὡς ἂν ἐφ’ οὕτως ὑγροῦ καὶ μαλακοῦ καὶ ὀλίγου 

δεῖν ῥυτοῦ σώματος ὀχούμεναι. διὰ τοῦτο γὰρ οὐδὲ 
περιέχει μόνον τὸν ἐγκέφαλον, ἀλλὰ καὶ διὰ τοῦ βά- 

65790vg αὐτοῦ διαδύεται | xal πάντη διεξέρχεται καὶ 
ὅλον αὐτὸν διαπλέκει. πανταχόδε τοῖς ἀγγείοις παρε- 

κτεινομένη μέχρι τῆς ἔνδον εὐρύτητος τῶν κοιλιῶν. 

ἀλλ᾽ ἐνταῦϑα μὲν οὐκ οἷδ᾽ ὅπως ἀποϑέμενοι τὸν ὕπνον 
οἱ πολλοὺ τῶν ἀνατομικῶν χοριοειδῇ πλέγματά τε 

καὶ συστρέμματα καλοῦσι τὸ μόριον τῆς λεπτῆς μήνιγ- τὸ 

yog, ὅσον ὑπέζωκε τὰς κοιλίας ἔνδοϑεν. ἐπὶ δὲ τῶν 

ἄλλων μερῶν οὐκ ἐθέλουσιν οὔτ᾽ εἴκάξειν οὔτ᾽ ὀνο- 
μάξειν ὡσαύτως. ἀλλ᾽ ἡμεῖς γε καὶ τὴν φύσιν αὐτῆς 

καὶ τὴν χρείαν τὴν αὐτὴν χορίῷῳ τε καὶ μεδεντερίῳ 
γνωρίξομέν τε καὶ ἀποφαινόμεϑα καὶ συνδεῖν φαμεν ss 

[m 

1 verba ἡ λεπτὴ μῆνιγξ --- φλέβας exc. Orib. III 275 | 
ἡ μῆνιγξ ἡ λεπτὴ BDU | 2 ἅμα δὲ καὶ codd. καὶ om. ch | 
4 χωρίῳ codd. || ὅ ἐκείνων D || 6 ἀλλήλων D | τε Orib.; om. 
codd. l| * συνυφασμένων BLU Orib. συνυφασμένον D | 18 óyov- 
4évog D | verba διὰ τοῦτο — κοιλιῶν exc. Orib. II[ 278 | 
18 οἶδα πῶς D | post ὕπως &dd. οὐκ € | 319 yooo9 9 co3S. καὶ 
28 αὐτῆς LU αὐτοῦ cett. 
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ἐν ἐκείνοις μὲν ἀρτηρίας καὶ φλέβας, ἐνταυϑοῖ δὲ καὶ 
ταύτας μέν, ἀλλὰ καὶ τὸν ἐγκέφαλον αὐτόν. ἰχανὴ δὲ 
πίστις τοῦ συνέχεσθϑαί vs καὶ σφίγγεσϑαι πρὸς τῆς 

λεπτῆς μήνιγγος τὸν ἐγκέφαλον ἡ νῦν μέλλουσα λε- 

s χϑήσεσϑαι. λαβὼν γὰρ οὗ βούλει ξώου, κάλλιον δ᾽ 
εἶ τῶν μειξόνων τούτων. γεγυμνωμένον μὲν ἁπαντα- 

χόθεν ἤδη τὸν ἐγκέφαλον, ἐπικείμενον δ᾽ ἔτι καὶ συν- 
ἐχόμενον τοῖς κατὰ τὴν βάσιν, ἀποδέρειν αὐτοῦ πειρῶ 

τὴν λεπτὴν μήνιγγα, ϑεώμενος εὐθέως, | ὡς καϑ᾽ 668 

10 ἕκαστον τῶν γεγυμνωμένων μορίων ἀποχεῖταί τε καὶ 
πλατύνεται πρὺς τοὐχτός, ἡνίκα δ᾽ (àv) ἤδη γυμνὸς 1, 
πανταχόϑεν ἀντὶ στρογγύλου τε καὶ περιφεροῦς πλατὺς 
γίγνεται, καταπιπτόντων τε αὐτοῦ καὶ περιρρεόντων 
τῶν ὑψηλῶν μερῶν εἰς τὰ πλάγια, καίτοι ταῦτα σοῦ 

15 δρῶντος ἐπὶ τεϑνεῶτος δηλονότι τοῦ ξῴου, πολὺ μὲν 
ἤδη πνεῦμα, πάμπολυς δ᾽ ἀτμὸς ἐκκεχένωται, πᾶσα δ᾽ 
ἡ σύμφυτος ϑερμασία καϑάπαξ αὐτὸν ἀπολέλοιπεν. 
ὅσον δ᾽ αἵματος ἢ φλέγματος ἤ τινος ἄλλης ὑγρότητος 

ἐν αὐτῷ περιείχετο, πέπηγεν ἅπανθ᾽ ὑπὸ τῆς ψύξεως. 

30 ὥστ᾽ ἐξ ἁπάντων τούτων σκληρὺς καὶ ξηρὸς γέγονεν. 

ἀλλ᾽ ὅμως καὶ νῦν ἔτι σαφῶς ἐνδείχνυται σφίγγεσθαί 
τε καὶ συνέχεσθαι δεόμενος ὑπὸ τῆς χοριοειδοῦς μή- 
wuyyog. πῶς οὖν οὐχὶ πολὺ μᾶλλον περιόντος τοῦ 

fov τῶν αὐτῶν ἐδεῖτο; καὶ γὰρ οὖν καὶ σχέπασμα 
35 σύμφυτον ἔχων αὐτὴν πολὺ μᾶλλον, ὅϑ᾽ ὑγρὺς ἦν ἔτι 

25. 1 μὲν codd. καὶ à | 6 εἰ DLU εἰς τ iv M 6—7 eid 
χόθεν D | 7 ἤδη καὶ D | 10 γεγυμνωμένων L* γυμνουμένων 
cett. | τὲ om. L | 12—13 πλατύνεται L! | 18 αὐτοῦ LU αὐτῶν BD J 

17 xa xci BLU καϑάπερ D | 18 δ᾽ LU 8" cott. | 19 ἅπαν L| 
30 ξηρὺς BU ψυχροὺς D ξηρὺς καὶ evimghs Ὁ wr ex. Ὃν: 
3 LÀ] 98 δεόμενον D δὰ τῶν αὐτῶν «οὐδ τὴς socia 
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καὶ μαλακός, ἐδεῖτο, ἢ ὡς νῦν ἐπὶ τεϑνεῶτος ἤδη τοῦ 
ξῴου φαίνεται διακείμενος. 

669 Cap. ΙΧ. Ἔστι μὲν γὰρ αὐτῷ καὶ ἡ παχεῖα μῆνιγξ 
σκέπασμα" μᾶλλον δ᾽ οὐχ ἁπλῶς σκέπασμα χρὴ καλεῖν 
αὐτήν, ἀλλ᾽ οἷον ἀμυντήριόν τι πρόβλημα ταῖς τοῦ 

κρανίου προσβολαῖς ἐκκείμενον" ἀλλ᾽ dj ys λεπτὴ τὸ 
σύμφυτόν ἐστιν ὄντως αὐτοῦ σκέπασμα. καὶ γὰρ δὴ 
καὶ ἀφέστηκεν ἀπ᾽ αὐτῆς ἡ παχεῖα, τοῖς διεχπίπτουσιν 

ἀγγείοις μόνοις συνεχομένη, καὶ εἴπερ μὴ uéoqv ἡ 

φύσις ἐτετάχει τὴν λεπτήν, οὐκ ἂν ἄλυπος ἡ πρὸς τὸ 

τὴν παχεῖαν μήνιγγα ἐγκεφάλῳ γειτνίασις ὑπῆρχεν. 
ὥσπερ οὖν ὁ Πλάτων γῆς καὶ πυρός, ἐπειδὴ πόρρω 
τὴν φύσιν ἀλλήλων ἤστην, ὕδωρ Ts καὶ ἀέρα μεταξὺ 

ϑεῖναί φησι τὸν ϑεόν, οὕτω κἀγὼ φαίην ἂν ἐγκεφάλου 
τὸ xol χρανίου. πόρρω ταῖς οὐσίαις διεστηχότων. vis 

τῷ μεταξὺ ϑεῖναι τὴν φύσιν ἀμφοτέρας τὰς μήνιγγας, 

οὐκ ἀρκεσϑεῖσαν ἑνὶ δεσμῷ φιλίας συναγωγῷ. χρὴ 

γὰρ οὐ τῇ ϑέδει μόνον ἐν τῷ μέσῳ τετάχϑαι τὸ μέσον 
ὄντως, ἀλλὰ καὶ τῇ φύσει. τῇ φύσει δ᾽ ἐστὶ μέσον, 
ὃ χατὰ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν ἀφέστηκε τῶν ἄκρων. 50 

660 οὐδετέρα δ᾽ ἀπεῖχε τῶν μηνίγγων ἀνάλογον ἐγκεῳά- 

λου τὲ καὶ κρανίου ἀλλ᾽ ἡ μὲν λεπτὴ πλέον τῆς 

ὀστοῦ δκληρότητος ἀπελείπετο, ἥπερ αὖ τῆς τοῦ ἐγκε- 
φάλου μαλακότητος ἐπλεονέχτει᾽ ἔμπαλιν δ᾽ ἡ παχεῖα 

πάμπολυ μὲν ἐγκεφάλου δκληροτέρα, βραχὺ δ᾽ Άῳἦν 35 
ὀστοῦ μαλακωτέρα. ὥστ᾽ εἰ μὲν τὴν λεπτὴν μόνην ἡ 

e 

8 verba Ἔστι μὲν — συνεχομένη exc. Orib. III 275 sq: | 
αὐτῷ L* αὐτῶν cett. | 6 προβολαῖς DL | ἐκκείμενον DL ἐγκ. 
BU | 6 τὸ om. Orib. | 8 αὐτῆς LU αὐτῶν D! αὐτοῦ BD? || 11 
ἐγκεφάλῳ LU ἐγκεφάλου BD || 12 Plat. Tim. 32 B|| 18 fgg» U 
ἐστιν BL ἦσαν D || 17 συναγαγεῖν Ὁ || 22 πλείονι B πλέδν ἢ L 
πλεῖον DU | 28 αὐτὴ L εἴπερ «0945; B 
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φύσις ἐδημιούργησεν, οὐκ ἂν ἣν ἀξήμιος ἡ πρὸς τὸ 

χρανίον αὐτῆς ὁμιλία εἰ δέ γε τὴν σχληράν, αὐτὸς 

ἂν οὕτως ὃ ἐγκέφαλος ἐπόνει. ἵν᾽ οὖν μήτ᾽ ἐκεῖνός 

τι πάσχῃ μήτε τὸ σχέπασμα, προτέρα μὲν ἡ λεπτὴ 
5 μῆνιγξ, ἐπ’ αὐτῇ δ᾽ ἡ παχεῖα γέγονεν, ὅσοι' ὀστοῦ 
μαλακωτέρα, τοσοῦτον τῆς λεπτῆς οὖσα σκληροτέρα. 
ὅσον δὲ ταύτης ἐστὶν ἡ λεπτὴ μαλακωτέρα, τοσοῦτον 
ἐκείνης ὁ ἐγκέφαλος. διτταῖς οὖν ἡ φύσις μεσότησι 
χρησαμένη, καίτοι πορρωτάτω ταῖς ποιότησιν ὑπάρ- 

10 χοντα, τό τ᾿ ὀστοῦν καὶ τὸν ἐγκέφαλον ἐγγὺς ἀλλή- 
λὼν ἀλύπως κατέϑετο. ἡ μὲν οὖν χοριοειδὴς μῆνιγξ 
σύμφυτόν ἐστιν ἐγκεφάλου σκέπασμα, καϑάπερ τι δέρμα 
ξῴου" ταύτης δ᾽ ἡ παχεῖα σύμφυτον μὲν οὐκέτι, πολ- 
λαχόϑι μέντοι συμφυές. αὐτῇ δ᾽ αὖ πάλιν τῇ παχείᾳ 

15 τὸ περικείμενον ἔξωϑεν ὀστοῦν, ὃ | δὴ καὶ κρανίον 661 
ὀνομάξουσι, καϑάπερ τι κράνος ἐπίχειται. οὐδὲ γὰρ 
οὐδὲ τούτων ὠλιγώρηταί τι τῇ φύσει. ἀλλ᾽ ὥσπερ οἵ 
ἀγαϑοὶ δημιουργοί, σύμφυτον μὲν οὐ δυνάμενοι τὸ 
κράνος ἀπεργάσασϑαι, δεόμενοι δ᾽ ὅτι μάλιστα σφίγ- 

30 γεσϑαι πανταχόϑεν ὑπ᾿ αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν ἀσφαλῶς, 
δεσμοὺς ἐπιτηδείους προπαρασχευάξουσιν ἐν ταῖς εὐ- 

χαίροις περιβολαῖς καὶ οὕτως αὐτὸ συναρμόττουσιν 
ἀκριβῶς, ὡς μηδὲν ἀπολείπεσϑαι δοκεῖν τῶν συμφύ- 
τῶν, οὕτω καὶ ἡ φύσις, ἐπειδὴ διὰ τὴν τῆς οὐσίας 

36 ἀνομοιότητα σύμφυτον οὐχ ἠδύνατο πάντη τὴν μή- 

νιγγὰ τῷ κχρανίῳ ποιῆσαι, καίτοι δεομένη, τὸ μόνον 

4 verba προτέρα — ἐγιέφαλος exc. Orib. III S76 | 9. 1 
ὑπάρχοντα BLU ὑπάρχει D | 10 τὸ τε ὀστοῦν L τοσοῦτον BDU 
τὸ κρανίον ch | 11 verba ἡ μὲν οὖν - ἐπίκειται exc. Orib. 
III 276 | 18—14 πολλαχόϑεν D | 16 οὐ γὰρ L | γὰρ οὖν LU | 
17 τι om. L| 32 αὐτὸ scripsi: αὐτὰς codd. | συναρμόττουσιν ἵν 
δυναρμόξουσιν cett. | 94 ἐπεὶ μὴ DU 
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ἔτι καὶ λοιπὸν tig ἀσφάλειαν ἐτεχνήσατο, δεσμοὺς 
ἐξευροῦσα πλέον ἢ κατὰ τοὺς τοῦ Ἡφαίστου τεχνη- 
ϑέντας. oí μὲν γὰρ συνδεῖν uóvov ἐδύναντο. τοῖς δὲ 
πρὸς τούτῳ καὶ ἄλλα μείξω χρηστὰ πρόδεστι. τίνες 

οὖν οἱ δεσμοὶ καὶ πῶς ἑλίττονται περὶ τὸ κρανίον s 
καὶ πῶς αὐτὸ συνδοῦσι τῇ σκληρᾷ μήνιγγι, καὶ τίνες 

ἄλλαι παρ᾽ αὐτῶν ὠφέλειαι τοῖς ξῴοις; οἱ μὲν δεσμοὶ 
662 τῆς μήνιγγος αὐτῆς || ἀποφύονται, λεπτοί τινὲς ὑμένες, 

ὁδοὶ δ᾽ αὐτοῖς, ὥστε διεκπίπτειν ἐκτός. αἷ ῥαφαὶ τῆς 

κεφαλῆς εἶσι. περιτεινόμενοι γὰρ οὗτοι περὶ τὸ καϑ' 10 
ἑαυτὸν ἕχαστος μέρος, ὅϑεν ἀνέσχον, ἐντεῦϑέν τε 

προϊόντες ἀπαντῶσιν ἀλλήλοις καὶ συνάπτονται καὶ 
συμφύονται καὶ τελέως ἑνοῦνται καὶ κοινὸν ἐξ ἁπάν- 
τῶν ἑαυτῶν ἕνα γεννῶσιν ὑμένα, τὸν περικράνιον 

ὀνομαξόμενον, ὃς ὅτι μὲν συνδεῖ τὴν σκληρὰν μήνιγγα 15 

τῷ κρανίῳ, καὶ πρὸ τοῦ ϑεάσασϑαι διὰ τῆς ἀνατομῆς 
ἤδη τῷ λόγῳ φαίνεται" τίνας δ᾽ ἄλλας χρείας παρέ- 

χέται τοῖς ξῴοις, καιρὸς νῦν οὐκ ἂν εἴη λέγειν. ἤδη 
γὰρ καὶ ταῦτα περαιτέρω τοῦ δέοντος ὥσπερ ἵππος 

τις ἔκφορος ὁ λόγος ἐπιλαϑόμενος τῆς καμπῆς διεξῆλ- 30 

ϑεν. ἀναμιμνήσκωμεν οὖν αὖϑις αὐτὸν ἐπανάγωμέν 

τὲ πάλιν ἐπὶ τὸν ἐγκέφαλον, ὅϑεν ὑπὸ τῆς ἀκολουϑίας 

τῶν πραγμάτων ἐξηνέχϑη τῇ μὲν τῆς λεπτῆς μήνιγγος 

ἐξηγήσει τὴν τῆς παχείας συνάψας. ταύτῃ δ᾽ αὖϑις 

τὴν τοῦ κρανίου τε καὶ περικρανίου. 35 

2 πλέον codd. πλέοφας b | τοῦ Ἡφαίστου BL'U τῷ 'Hgoi- 
στῳ 1,3} 1 oi μὲν δεσμοὶ — ὀνομαξόμενον exc. Orib. III 276 || 
9 αὐτῆς DL'U | ὥστε μὴ D | 11 ἀνέσχεν Orib. | 18 λέγειν L τοῦ 
λ. cett. | 91 ἀναμιμνήσκωμεν Ὁ ἀναμιμνήσκομεν BL. ἀναμιμνη- 
σχόμενος μὲν D | αὐτὸν BLU αὐτῶν D | 21—29 ἐπαναάγομέν τε 
L ἑπανάγω δέ ys D ἐπαναγάγωμέν τε WU (22 ὑπὸ BLU ἀπὸ D | 
28 ἐξηνέχϑην b 
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Cap. X. 3444à νῦν ys πρῶτα μὲν ὑπὲρ τῶν κοι- 608 
λιῶν αὐτοῦ διεξίτω, μεγέϑους τε πέρι καὶ ϑέσεως 
ἑχάστης καὶ σχήματος καὶ τῶν πρὸς ἀλλήλας συντρή- 
σεῶν καὶ τοῦ παντὸς αὐτῶν ἀριϑμοῦ, μετὰ ταῦτα δὲ 

5 καὶ περὶ τῶν ἐπικειμένων τε καὶ παρακειμένων αὐταῖς 

μορίων. αἱ μὲν δὴ πρόσϑιοι δύο τήν τ᾽ εἰσπνοὴν καὶ 
τὴν ἐχπνοὴν καὶ τὴν ἐχφύσησιν ἐργάξονται τὴν ἐξ 
ἐγκεφάλου" δέδεικται γὰρ ἑτέρωϑι περὶ τούτων" ἀπο- 

δέδεικται δὲ καὶ ὅτι προχατεργάξονταί τε καὶ προπα- 
10 ρασκευάξουσιν αὐτῷ τὸ ψυχικὸν πνεῦμα. καὶ μὲν δὴ 

καὶ ὅτι τοῖς κάτω μέρεσι σφῶν αὐτῶν τοῖς πρὸς τὰς 

ῥῖνας ἅμα μὲν ὀσφρητικόν ἐστιν ὄργανον, ἅμα δ᾽ οἷον 
ὀχετός τις εἰς περιττωμάτων ἐκροὴν ἐπιτήδειος, ὀλίγῳ 
πρόσϑεν εἴρηται. δύο δ᾽ ἦν ἄμεινον αὐτάς, οὐ μίαν 

τὸ ὑπάρχειν, ὡς ἂν καὶ τῆς κάτω συντρήσεως διττῆς γε- 
γενημένης καὶ τῶν αἰσϑητηρίων ἁπάντων διδύμων 

καὶ αὐτοῦ τοῦ ἐγκεφάλου διφυοῦς. ἔστι μὲν γάρ τις 
καὶ ἄλλη χρεία ταύτης τῆς διδυμύτητος, ἥν, ὅταν ἐπὶ 

τὰ τῶν αἰσϑήσεων ὄργανα μετα βῶμεν, ἐροῦμεν. ἀλλ᾽ 604 

30 ἥ ye πρώτη τὲ καὶ κοινοτάτη πάντων τῶν διφυῶν 
ὀργάνων ἥδ᾽ ἐστίν, ἵν᾽. εἰ καὶ ϑάτερον αὐτῶν πάϑοι, 
τὸ λοιπὺν ὑπηρετοῖ. καὶ ἡμεῖς ποτὲ τὸ παράδοξον 

ἐκεῖνο ϑέαμα τὸ ἐπὶ τῆς ᾿Ιωνίας ἐν Σμύρνῃ γενόμενον 
ἐθεασάμεθα, τὸν τρωϑέντα νεανίσκον εἰς τὴν ἑτέραν 

35 τῶν προσϑίων κοιλιῶν, εἶτα περιγενόμενον, ὡς ἐδόκει, 
βουλήσει τοῦ ϑεοῦ" ἀλλ᾽ οὐκ ἂν οὐδ᾽ ἐπ᾽ ὀλίγον 

3 τοῦ μεγέϑους L | τῆς ϑέσεως L | 3—4 τὸ πρὸς ἄλληλα 
τῶν συντρ. Ὁ | ἄλληλα DL | 4 δὲ ταῦτα D | ὅ αὐτοῖς DLU | 
ὃ verba αἱ μὲν — ἐπιτήδειος exe. Orib. TII 9Τ7 | πρόσϑιοι codd., 
item Orib.; an πρόσϑιαι» | post δύο add. κοιλίαι B | 9 τε] ve D ἱ 
17—18 καὶ ἄλλη τις B| 91 εἴ τι κοὶ L| ἘΣ τὸ qu e. V eee 
φετοῖ LU -εἴ B -oíz D | 26 περιγινόμενον V. 9S τοῦ we. Ὁ 

Garxxvs od. Helmreich I. bia 
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ἐξήρκεσεν ἀμφοτέρων ὁμοῦ τρωϑεισῶν. οὕτως οὖν, 
εἰ καὶ χωρὶς τοῦ τρωϑῆναι πάϑημά τι περὶ τὴν ἑτέραν 
συμπέσοι., τῆς λοιπῆς μενούσης ὑγιοῦς. ἧττον εἰς τὴν 

ξωὴν βεβλάψεται τὸ ζῷον, ἢ εἰ ἀμφότεραι πάϑοιεν 

ἅμα. καὶ μὴν ἴσον ἐστίν, ἢ δυοῖν οὐσῶν ἀμφοτέρας s 
ἅμα παϑεῖν 1 μιᾶς ἐξ ἀρχῆς γενομένης μίαν εἶναι 
τὴν πάσχουσαν. ὥστ᾽ ἀσφαλέστερον ἐν οἷς ἐγχωρεῖ 
τὸ διφυὲς τοῦ μονοφυοῦς. ἐγχωρεῖ δ᾽ οὐ πάντη. 

δύο γοῦν γενέσθαι ῥάχεις ἕνὸς ζῴου παντάπασιν ἦν 
ἀδύνατον᾽ εἰ δὲ τοῦτο, καὶ δύο μυελοὺς νωτιαίους" 1 

665 εἰ δὲ ταῦτα, καὶ τὴν τῆς παρεγκεϊφαλίδος κοιλίαν οὐχ 
οἷόν τ᾽ ἦν γενέσϑαι διττήν, ἐξ αὐτῆς γε τοῦ νωτιαίου 
μυελοῦ βλαστάνοντος. 

Cap. ΧΙ. "444 ἐπεὶ πάντα τὰ κατὰ τὸ σῶμα νεῦρα 

τὰ κάτω τῆς κεφαλῆς ἢ ἐκ τῆς παρεγκεφαλίδος ἢ ἐκ τὸ 

τοῦ νωτιαίου πέφυκεν, ἐχρῆν καὶ τὴν ταύτης κοιλίαν 
ἀξιόλογόν τ᾽ εἶναι τὸ μέγεϑος καὶ τὸ προκατειργασμέ- 

νον ἐν ταῖς προσϑίοις ψυχικὸν πνεῦμα μεταλαμβάνειν. 

ὥστ᾽ ἀναγκαῖον ἦν γενέσϑαι τινὰ πόρον ἐξ ἐκείνων 

εἷς ταύτην. ἀτὰρ οὖν καὶ φαίνεται μεγάλη μὲν αὕτη, so 

μέγιστος δὲ καὶ ὃ ἀπὸ τῶν ἔμπροσϑεν κοιλιῶν εἷς 

αὐτὴν ἐμβάλλων πόρος. καὶ κατὰ τοῦτόν γε μόνον ἡ 
σύμφυσίς ἐστι τῇ παρεγκεφαλίδι πρὸς τὸν ἐγκέφαλον. 
οὕτω γὰρ ἑκατέραν τὴν μοῖραν αὐτοῦ καλεῖν ἔϑος 

1 τῶν τρωϑεισῶν B τῶν προσϑείων U | 4 ἀμφότεραι L 
ἀμφότεροι BU ἀμφότερα D || B post πάντη add. οὕτω γενέσϑαι 
DU om. BL | 10 καὶ τοῦτο BU | 11 καὶ ταῦτα BDU || 12 αὐτοῦ 
BDU αὐτῆς L | 14 ἐπεὶ BL οὐ D || 16 πεφυκέναι χρὴ D | τὴν 
ταύτης κοιλίαν BLU τὴν ταύτην x. D | 17 τ᾽ om. D | verba 
τὸ προκατειργασμένον — παρεγκεφαλίδι exc. Orib. III 278 || 
18 τοῖς προσϑίοις BL ταῖς προσϑίοις DU | 19 γενέσϑαι 1, γίν. 
ceti. | τινὰ 1, τὸν ceti. | 21—9?2 εἰς αὐτὴν ἐμβάλλων L ἐμβ. εἰς 
αὖ. cett.| 38 σύμφυσις L Eug. ceW. | 24 ἕκατέρω ἂν ὋΝ 
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ἐστὶ roig περὶ τὸν "Hoógulov, τὴν μὲν ἔμπροσϑεν τῷ 
τοῦ παντὸς ὀνόματι διὰ τὺ μέγεϑος" ὄντος γὰρ αὐτοῦ 
διφυοῦς, ὡς εἴρηται, τῶν μορίων ἑκάτερον πολὺ μεῖ- 

ξόν ἐστιν ὅλης τῆς παρεγκεφαλίδος" τὴν δ᾽ ὄπισϑεν, 

5 ὅτι, τῆς πρόσϑεν φϑασάσης τὸ τοῦ παντὸς ὄνομα 

σφετερίσασϑαι. δικαιότερον οὐκέτ᾽ ἦν εὑρεῖν ἕτερον 666 
ὄνομα τῇ παρεγχεφαλίδι τοῦ νῦν ὄντος. ἄλλοι δ᾽ αὖ 
τινε; οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽ ἐγχρανίδα τε καὶ ἐγκράνιον 
ὀνομάξουσι. καὶ οὐ χρὴ μέμφεσϑαι τοῖς ἀνδράσιν, εἶ 

10 σαφοῦς ἕνεκα διδασκαλίας ἐποίουν ὀνόματα πολλῶν 
κἀν τῷ βίῳ παντὶ κατ᾽ ἐξοχὴν ὠνομασμένων ἢ μεγέ- 

Sovg ἢ δυνάμεως ἢ ἀρετῆς ἢ ἀξιώματος ἕνεκα. διειρ- 
γόμενος οὖν ἀπὸ τῆς παρεγκεφαλίδος ὃ ἐγκέφαλος, ὡς 
καὶ πρόσϑεν εἴρηται, τῇ τῆς παχείας μήνιγγος διπλώ- 

15 σει, δεόμενος δὲ κἂν xaO ἕν τι συναφϑῆναι μέρος 
ἕνεχα τῆς τοῦ προειρημένου πόρου γενέσεως, εἰς μέαν 

πρότερον χώραν τὰς κοιλίας ἀμφοτέρας ἐπεράτωσεν, 
ἣν δὴ τετάρτην ἔνιοι τῶν ἀνατομικῶν ἀριϑμοῦσι τοῦ 

παντὸς ἐγκεφάλου κοιλίαν. εἰσὶ δ᾽ ob σύντρησιν μὲν 

30 αὐτὸ δὴ τοῦτο καλοῦσι τῶν δύο κοιλιῶν, ἑτέραν δέ 
τινα χρῆναι νομίξειν οὐκ ἐπιτρέπουσιν. ἐγὼ δ᾽, εἴτε 
χοινὴν ἀμφοτέρων εἴτε καὶ τρίτην τινὰ παρ᾽ αὐτὰς 

ἑτέραν κοιλίαν ἐθέλοι τις ὑπολαμβάνειν αὐτήν, ἡγού- 

μένος ἔκ ys τούτων οὔτ᾽ ὠφελεῖσϑαί τι τοῦ λύγου 
45 τὴν προχειμένην || διέξοδον οὔτε βλάπτεσϑαι, τὴν αἷ- ὁθτ 

δ πρόσϑεν BLU πρώτης D | 8 ἐγκράνιον U suprascr. « ἔγ- 
ἀρανον cet | 10 ὀνόματα LU ὕνομά τι BD | 12 διμιογός 
μένος — κοιλίαν exc. Orib. ΠῚ 278 | 18 οὖν codd. νῦν el Ι 
15 δὲ L om. cett. | 80 δὴ om. D | 38-- 84 ἡγοῦμαι μὲν D | 
34 ye L δὲ Ὁ) om. cett, | $4—25 τὴν προκειμένην τοῦ λόγου ἴω αὶ 
τὴν δ᾽ ade. D 

Ew 
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τίαν τοῦ συνελθεῖν ἐς ταὐτὸ τὰς προσϑίας κοιλίας 

ἀξιῶ γιγνώσκειν. ἔστι δ᾽ αὕτη τις ἡ τοῦ συνάπτοντος 

αὐτὰς τῇ παρεγκεφαλίδι πόρου γένεσις. ἐκ ταύτης 
γὰρ ἐκεῖνος ὁρμώμενος τῆς κοιλότητος ἐχδεχόμενός τε 

τὸ περιεχόμενον ἐν αὐτῇ πνεῦμα, διαπέμπει τῇ παρεγ- 5 

κεφαλίδι. τὸ δ᾽ ὑπὲρ τὴν κοινὴν κοιλότητα μόριον 

ἐγκεφάλου, καϑάπερ οἰκίας τις ὄροφος. εἰς κοίλης 

σφαίρας ἐπιφάνειαν περιαγόμενον, οὐχ ἂν ἀλόγως δό- 
ξειεν ὠνομάσϑαι καμάριόν τε καὶ ψαλιδοειδές, ὅτι καὶ 

τὰ τοιαῦτα τῶν οἰκοδομημάτων ἔϑος ἐστὶ τοῖς ἀρχι- τ 
τεκτονικοῖς καμάρας τὸ καὶ ψαλίδας ὀνομάξειν. καὶ 

οἷς γε τετάρτη τις αὕτη κοιλία νενόμισται, κυριωτάτην 

εἶναί φασιν αὐτὴν ἁπασῶν τῶν καϑ' ὅλον τὸν ἐγκέ- 
φαλον. Ἡρόφιλος μὴν οὐ ταύτην, ἀλλὰ τὴν ἐν τῇ 

παρεγκεφαλίδι κυριωτέραν ἔοικεν ὑπολαμβάνειν. ἡμεῖς 15 

δ᾽, ἥντινα μὲν ἔχειν χρὴ περὶ τούτων δόξαν, ἐν τοῖς 
Περὶ τῶν Ἱπποκράτους καὶ Πλάτωνος δογμάτων Ozo- 

668 μνήμασιν αὐτάρκως εἰρήκαμεν" | ἐνταυϑοῖ δὲ τὰς χρείας 

μόνας ἀρκεσϑησόμεϑα διεξιόντες, οὐδὲ ταύτας ἁπάσας 
μετ᾿ ἀποδείξεως. ἀλλ᾽ ὅσαι δόγμασιν ἐν ἐκείνῃ τῇ 30 

πραγματείᾳ προαποδεδειγμένοις ἐξ ἀνάγκης ἕπονται, 

τῶν προηγουμένων μόνον ὑπομνήσαντες δογμάτων, ἐξ 

ἑτοίμου ληψόμεϑα. τὴν δὴ τοῦ ψαλιδοειδοῦς ἐκείνου 

σώματος χρείαν οὐκ ἄλλην τινὰ εἶναι τῆς τῶν ψαλί- 

δὼν αὐτῶν τῶν ἐν τοῖς οἰκοδομήμασιν ὑποληπτέον. s5 

1 εἰς ταὐτὸ B μετ᾽ αὐτὸ U | προσϑίας L προσϑίους cett. | 
2 τις codd., om. k | 3 τοῦ πόρου D | verba ἐκ ταύτης --- ὁνο- 
μάξειν exec. Orib. III 279 | 6 κοινὴν ἐκείνην L | 7 κοίλην 
codd. | 9 ὀνομάξεσϑαι L | ψαλιοειδές BLU ψαλλιοειδές D | 
14 μὴν L*U μὲν cett.| 92 προειρημένων L| μόνον LU μόνων 
cett. | 28 δὲ B | ψαλιοειδοῦς codd. | 24 τινα παρὰ τὴν B τ. εἰς 
τὴν D τινα εἴ τις Ὁ τινα εἶναι τῆς L! v. εἶν. 7) τὴν L* 
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ὡς γὰρ κἀχεῖναι βαστάξειν τὸ ἐπικείμενον ἄχϑος ἐπι- 
τηδειότεραι παντὸς ἄλλου σχήματος, οὕτω καὶ τοῦτο 
τὴν ὑπερκειμένην ἐγκεφάλου μοῖραν ἅπασαν ἀλύπως 
ὀχεῖ. πάντη ve γὰρ ὁμοιότατον ἑαυτῷ τὸ χυκλοτερές 

5 ἐστι καὶ διὰ τοῦτο πάντων σχημάτων δυσπαϑέστατον, 
καὶ μέντοι καὶ μέγιστον ἁπάντων τῶν ἴσην ἐχόντων 
περίμετρον. ἔστι δ᾽ οὐδὲ τοῦτο σμιχρὸν ἀγαθὸν ἀγ- 
γείοις καὶ πόροις καὶ κοιλίαις καὶ πᾶσιν. ὅσων ἡ γέ- 
νεσις ἕνεκα τοῦ δέξασϑαί τινας οὐσίας" ἄριστα γὰρ ἐν 

10 αὐτοῖς, ὅσα πλείστην ὑποδέχεται, σμικρότατα τοῖς τοῦ 

σώματος ὄγκοις ὑπάρχοντα. ὥστε καὶ περὶ τοῦ μεταξὺ 

πύρου ταύτηφ | τε τῆς κοιλίας τῆς ὑποκειμένης τῷ 609 
ψαλιδοειδεῖ καὶ τῆς ἐν τῇ παρεγκεφαλίδι τὰς αὐτὰς 

ἔχοις ἂν λέγειν χρείας τοῦ σχήματος. καὶ γὰρ δυσπα- 
15 ϑέστατον καὶ πολυχωρότατον καὶ βαστάξειν ἄχϑος ἐπι- 

τηδειότατον τὸ περιφερές. οὕτω δὲ καὶ περὶ πάντων 
τῶν xa0' ὅλον τὸ σῶμα πόρων καὶ περὶ πασῶν àg- 
τηριῶν τε καὶ φλεβῶν καὶ περὶ πασῶν κοιλιῶν. 
ἅπασαι μὲν γάρ εἶσι σφαιροειδεῖς, ἀλλὰ διὰ τὰς &mo- 

30 φύσεις τε καὶ τὰς ἐπιφύσεις καὶ τὰς ἐπί τινων ἔδρας 

καὶ τὰς τῶν παρακειμένων σωμάτων συμφύσεις τε καὶ 
συναναστομώσεις ἡ μὲν τῆς σφαίρας ἀκρίβεια διαφϑεί- 
θέται, τὸ περιφερὲς δ᾽ ἔτι μένει σχῆμα. καὶ εἴ γε τὸ 
μέσον αὐτὸ κοιλίας ἡστινοσοῦν ἐπισχοποῖο, μάλιστ᾽ ἂν 

35 εὕροις αὐτὸ σφαιροειδέστατον, ὡς ἂν μήπω νενοϑευ- 

ὅ δυσπαϑέστατον BL — ἔστερον cett. | 6 ἴσον D | 8 πασῶν 
ὅσων DU πᾶσιν οἷς ἂν L | 10 πλείστην BL*U πλεῖστον DL! | 
13 ψαλλιοειδεῖ L | 20 τὰς ante ἐπιφύσεις add. BU om. cett. | 
werba καὶ τὰς ἐπὶ — συμφύσεις τε om. D | 94 ἐπισκοποῖο DU 
ἐπισκοποῖς BL | àv μάλισθ᾽ D | ante μάλιστ᾽ add. τίνος 
DL*U om. cett. | 235 σφαιροειδέστερον D 
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μένον ταῖς ἀποφύσεσιν, ἀλλ᾽ ἔτι διασῷξον τὴν γνη- 

σίαν τοῦ σχήματος ἰδέαν. οὕτω τοι καὶ αὐτῶν τῶν 

προσϑίων κοιλιῶν ἐὰν ἀφῃρημένην νοήσῃς τήν τε τῆς 

κοίλης καὶ μέσης χώρας ψαλίδα καὶ τάς γ᾽ ἐπὶ τὰς 

Óivag καταφερομένας ἀποφύόσδεις,. ἔτι τε τὰς εἷς τὰ πλά- 

670 γιά τε ἅμα || καὶ κάτω, περὶ ὧν τῆς χρείας αὖϑις εἰρή- 

σεται, σφαιροειδὲς ἀκριβῶς εὑρήσεις τὸ λοιπόν. καὶ 
μὲν δὴ καὶ τῆς ὀπίσω τῆς κατὰ τὴν παρεγκεφαλίδα 

τήν τε τοῦ προειρημένου πόρου κατάφυσιν καὶ τὴν 

οι 

εἰς τὸν νωτιαῖον ἔχφυσιν ἂν ἀφέλῃς. ἔσται σοι καὶ τὸ 
αὕτη σφαιροειδής. 

Cap. ΧΠ. Περὶ μὲν δὴ τοῦ σχήματοξ αὐτῶν ἀρκεῖ 
καὶ ταῦτα. περὶ δὲ τοῦ μεγέϑους οὐχ ἐνταυϑοῖ μόνον, 

ἀλλὰ καὶ πάντη τοῦ σώματος, αἱ μὲν ὑλωδεστέρας 

οὐσίας ὑποδεχόμεναι κοιλίαι μείζους εὐλόγως εἰσίν, αἱ 

δὲ τάς, ὡς ἄν τις εἴποι, δυναμικωτέρας ἐλάττους. πολὺ 

γὰρ ἐν ἑκάστῃ τῶν ὑλῶν τὸ περιττόν, οὗ διακρυϑέντος 
τε καὶ ἀποκριϑέντος καὶ τοῦ λοιποῦ τοῦ χρηστοῦ τῇ 

προσηκούσῃ ποιότητι κοσμηϑέντος, ἐπὶ τὸ προκείμενον 

ἤδη τέλος ἀφῖχϑαι λέγοιτ᾽ ἂν ὀρϑῶς ὁ δημιουργός. 

ὥστε καὶ ἡ τῆς παρεγκεφαλίδος κοιλία κατὰ λόγον 

ἐλάττων ἐγένετο τῶν προσϑίων. εἰ δὲ καὶ τὴν κοινὴν 
χώραν αὐτῶν ἐξετάξον τις, ἰδίᾳ τετάρτην ἀριϑμῶν 

671 ἐγκεφάλου κοιλίαν, καὶ ταύτης ἐλάττων ἐστὶν ἡ τῆς 

15 

παρεγχεφαλίδος. ἡ μέντοι χοριοειδὴς μῆνιγξ, ἣν ὑπε- ss 

ξωχέναι τὰς κοιλίας ἔνδοϑεν ἐλέγομεν, ἄχρι ταύτης 

προέρχεται τῆς κοιλότητος τῆς ἐν τῷ ψαλιδοειδεῖ. τὰ 
γὰρ ἑξῆς τούτων σώματα τὰ περὶ τὸν πόρον ἤδη δκλη- 

2 σχήματος σώματος 1,1 ||4 γ᾽ om. L | 4---ὅ τὴν ῥῖνα L || 9 καὶ 
τὴν} inde deficit codicis L pars vetustior [16 ἐλάσσους codd. || 
256—126 ὑπεξωμένην D? ὑπεξωμένας D! | 28 τὰ ante περὲ om. D 

P 
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θότερα τὴν σύστασίν ἐστιν ἢ ὡς δεῖσϑαι διαξώσματος " 

ὡσαύτως δὲ καὶ τὰ περὶ τὴν ὀπισϑέαν κοιλίαν ἅπασαν. 

ἐλέχϑη γὰρ οὖν καὶ πρόσϑεν, ὡς ἡ παρεγκεφαλὶς ὅλη 
πολύ τι παραλλάττει σκληρότητι τὸν ἐγκέφαλον. ὥστε 

ὁ μοι ϑαυμάξειν ἐπέρχεται τῶν περὶ Πραξαγόραν καὶ 

Φυλότιμον οὐ τῆς τῶν δογμάτων ἀτοπίας μόνον, ἀλλὰ 
καὶ αὐτῶν τῶν ἐν ταῖς διαιρέσεσι φαινομένων τῆς 

ἀγνοίας. ὑπεραύξημα γάρ τι καὶ βλάστημα τοῦ νῶτι- 

αίου μυελοῦ νομέίξουσιν εἶναι τὸν ἐγκέφαλον καὶ διὰ 
10 τοῦτ᾽ ἐκ μακρῶν ἑλίκων συγκεῖσϑαί φασιν, καίτοι τοῦ 

μὲν ὄπισθεν ἐγκεφάλου τοῦ τῷ νωτιαίῳ συνεχοῦς 

ἥκιστα μετέχοντος τῆς τοιαύτης συνθέσεως, ἐναργεστά- 
τὴν δ᾽ αὐτὴν καὶ πλείστην ἐπιδειχνυμένου τοῦ προ- 
σϑίου. καί, τὸ τούτου γ᾽ ἔτι μεῖξον σφάλμα τῶν ἀν- 

15 δρῶν, οὐ | γιγνώσκουσιν, ὅτι τοῖς κατὰ τὴν βάσιν 672 

μόνην ἐγκεφάλου μέρεσι συνεχής ἔστιν ὁ νωτιαῖος, ἃ 
μόνα τῶν κατ᾽ αὐτὸν μορίων οὐκ ἐλήλικται" σκληρὰ γὰρ 

ὄντα παρ᾽ ἑαυτῶν ἔχει τὴν τῆς ἕδρας ἀσφάλειαν, οὐ- 
δὲν τῆς λεπτῆς μήνιγγος διαξωννυούσης ve καὶ στηρι- 

30 ξούσης δεόμενα. οὕτως ἄρα καὶ τοῖς ἀρίστοις ἀνδρά- 

σιν, ὅταν ἀτιμάσαντες ἀλήϑειαν οἷς ἐξ ἀρχῆς ἔϑεντο 

δόγμασιν ἀκολουϑεῖν ἐθέλωσιν, ἀσχημονεῖν ἀναγκαῖον. 
ἀλλὰ καὶ ὅσοι πρὸς τοῦ χρανίου διατετυπῶσϑαί φασι 

τὸν ἐγκέφαλον, οὔϑ᾽ ὅτι τῆς σκληρᾶς μήνιγγος ἀφέ- 
36 στῆχεν αὐτός, οὔϑ᾽ ὡς ἐκείνη τοῦ χρανίου ψαύει μέν, 

οὐ συμπέφυκε δέ, γιγνώσκειν ἐοίκασιν, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς 
ἐκείνην ἐχρῆν ἐντετυπῶσϑαι προτέραν, οὐδ᾽ ὡς αὐτὸ 
τὸ κρανίον ἐστὶ τοιοῦτον. 

6 Φιλότ. codd. | 18 ἐνδεικνυμένου Β | 15 τὴν om. BD | 
17 αὐτῶν BU | 19 διαξωννυούσης τε x«l DU διαζωννυμένης ti 
χαὶ ΒῚ 36 ἐκείνη] ἐκλίνη U | 27 πρότερον D 
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Cap. XIII ᾿Επειδὴ κατὰ τοῦτο τοῦ λόγου γεγόνα- 

μεν, οὐ χρὴ παραλιπεῖν ἀνεξήγητον οὐδὲ τὴν τῆς παρ- 
ἐγκεφαλίδος ἰδέαν. οὐδὲ γὰρ ἐξ ἑλίκων μεγάλων τῇ 
λεπτῇ μήνιγγι διειλημμένων, ὥσπερ ὃ ἐγκέφαλος, ἀλλ᾽ 

678 ἐκ πολλῶν μὲν καὶ | αὐτῶν πάνυ σμικρῶν σωμάτων, 
οὐ μὴν τὸν αὐτὸν ἐχείνω τρόπον σύγκειται. ἐπειδὴ 
γὰρ δι’ ὅλου τοῦ κατὰ τὸν ἐγκέφαλον σώματος οὐκ 
ἐν ταῖς κοιλίαις αὐτοῦ μόναις, ὡς ἐν ἑτέροις ἀποδέ- 

δεικται. πάμπολυ περιέχεται πνεῦμα ψυχικόν. ἡγεῖσϑαι 

χρὴ καὶ κατὰ τὴν παρεγχεφαλίδα, μέλλουσάν γε τῶν 

x«9' ὅλον τὸ σῶμα νεύρων ἀρχὴν γενήδσεσϑαι, πλεῖ- 

στον τοῦτο περιέχεσϑαι τὸ πνεῦμα, καὶ τὰς μεταξὺ 

δὴ χώρας ἐκείνας. τὰς συναπτούδας αὐτῆς τὰ μόρια, 

τὰς δδοὺς εἶναι τοῦ πνεύματος. Ἐρασίστρατος δέ, 

ὅτι μὲν ἐγκεφάλου σύγκειται ποικιλώτερον ἡ ἐπεγκρα- 

νίς,. οὕτω γὰρ αὐτὴν ὀνομάξει,. καλῶς ἀποφαίνεται" 

πολύπλοκον δ᾽ εἶναι φάσκων ἐπ’ ἀνθρώπων μᾶλλον 
ἢ τῶν ἄλλων ἕῴων αὐτήν τε ταύτην καὶ σὺν αὐτῇ 

τὸν ἐγκέφαλον, ὅτι περίεστιν αὐτῶν ἄνθρωπος τῷ 

νοεῖν, οὐκέϑ᾽ ὁμοίως ὀρϑῶς μοι δοκεῖ γιγνώὄδκειν, 

ἐχόντων γε δὴ καὶ τῶν ὄνων πολύπλοκον ἱκανῶς τὸν 

ἐγκέφαλον, ovg ἐχρῆν ὅσον ἐπὶ τῇ σδκαιότητι τοῦ τρό- 
που παντάπασιν ἁπλοῦν τὲ καὶ ἀποίκιλτον ἔχειν αὐ- 

674 τόν. ἄμεινον δ᾽ ἦν ἄρα || τῇ τῆς οὐσίας εὐχρασίᾳ τοῦ 
νοοῦντος σώματος, ὅ τι ποτ᾽ ἂν ἦ τοῦτο, τὴν σύνεσιν 

ἔπεσϑαι νομίξειν, οὐ τῇ ποικιλίᾳ τῆς συνθέσεως. οὐδὲ 
γὰρ τῷ πλήϑει τοῦ πνεύματος τοῦ ψυχικοῦ χρῆναι 

ὃ οὐ γὰρ D || αὐτῆ U αὕτη B || 6 ἐκείνων DU || 9 πάμ- 
πολυ om. D || 12 τὸ om. D || 16 ποικιλώτερον codd. ποικιλώτε- 
eog ch | 17 δ᾽] τε Ὁ ye D | 19 περίεστιν αὐτῶν ἄνθρωπος 
τῷ codd. οὐ π. αὐτῶν (in marg. αὐτοῖς ὁμοίως) ἀνθρώπῳ τὸ b | 
24 ἀκρασίᾳ D 
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δοχεῖ μοι μᾶλλόν meg ἢ τῇ ποιότητι τὴν ἀκρίβειαν 
τῆς νοήσεως ἀναφέρειν. ἀλλὰ γὰρ καὶ νῦν, εἰ μή τις 

οἷον χαλινῷ τινι τὸν λόγον ἐπιστρέψειε, μειξόνων ἢ 

κατὰ τὰ προκείμενα δογμάτων ἐφαπτόμενος, ἔκφορος 
s Gv οἴχοιτο, καίτοι τό γε παντελῶς φυλάξασϑαι περὶ 
ψυχῆς οὐσίας εἰπεῖν τι τὴν κατασχευὴν ἐξηγουμένους 
τοῦ περιέχοντος αὐτὴν σώματος. ἀδύνατον. ἀλλ᾽ 
ὥσπερ τοῦτο ἀδύνατον, οὕτω τὸ ταχέως ἀναστρέφειν, 

ἔνϑα μὴ χρονίξειν ἀνάγκη, δυνατόν. 
10- Cap. ΧΙΥ͂. 46946 οὖν ἐπὶ τὰ μετὰ τὴν μέσην κοι- 

λίαν μόρια παραγενόμενοι τῷ λόγῳ, τὸ κατὰ τὴν ἀρχὴν 
τοῦ συνάπτοντος αὐτὴν πόρου πρὸς τὸν ὀπίσϑιον ἐγκέ- 

φαλον ἐπικείμενον σῶμα, τὸ πρὸς τῶν περὶ τὰς ἀνα- 

τομὰς ἐχόντων ὀνομαξόμενον κωνάριον, ἐπισκεψώμεϑα 
15 τίνος ἕνεκα χρείας || γέγονεν. ἔστι δὲ τοῦτο τὴν μὲν 6τῦ 

οὐσίαν ἀδήν, τὸ δὲ σχῆμα κώνῳ μάλιστα παραπλήσιον, 
ὅϑεν αὐτῷ καὶ τοὔνομα. χρείαν δ᾽ αὐτοῦ τὴν αὐτὴν 
εἶναι νομίξουσί τινες, ἥνπερ καὶ τοῦ κατὰ τὴν γαστέρα 

πυλωροῦ. καὶ γὰρ οὖν κἀκεῖνον ἀδένα φασὶν ὑπάρ- 
30 χειν καὶ κωλύειν ἐκ τῆς γαστρὸς εἰς τὸ λεπτὸν ἔντερον 
μεταλαμβάνεσϑαι πρὶν πεφϑῆναι τὴν τροφήν. καὶ 
τοῦτον δὲ τὸν ἀδένα. τὸ χωνάριον, ἐπὶ τῆς ἀρχῆς 
ἑστῶτα τοῦ πόρου τοῦ διαπέμποντος ἐκ τῆς μέσης 
κοιλίας εἰς τὴν ἐν τῇ παρεγχεφαλίδι τὸ πνεῦμα, φύ- 

3» λαχά τινα καὶ οἷον ταμίαν ὑπάρχειν τοῦ ποσοῦ τῆς 
ἐπιπέμψεως. ἐγὼ δ᾽, ἥντινα μὲν χρὴ γνώμην ἔχειν 

5 φυλάσσεσϑαι D | 1--8 ἀλλ᾽ ὥσπερ τοῦτο ἀδύνατον 
om. U | 10 τὰ τῆς BU | 11 verba τὸ κατὰ — τοὔνομα exc. 
Orib. IIl 279 | 14. ἐπισκεψόμεθα U [| 11 αὐτῷ καὶ B αὐτὰ καὶ U 
αὐτὸ D | χρείαν δ᾽ BU χρείαν — ἥνπερ om. D | 18 ἔνιοι 
ψομίξουσι ἣν b [22 δὲ BU δὴ D 
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ὑπὲρ τοῦ κατὰ τὴν γαστέρα πυλωροῦ, πρόσϑεν εἴρηκα" 

τὸν δ᾽ ἀδένα τοῦτον τὸν τῷ κώνῳ παραπλήσιον, ἀνα- 
πληροῦντα τῆς μεγάλης φλεβὸς τὴν σχίσιν, ἀφ᾽ ἧς 
ἅπαντα σχεδὸν τὰ κατὰ τὰς προσϑίους κοιλίας χοριοει- 

δῇ πλέγματα συνίσταται, τῆς αὐτῆς χρείας ἕνεκα τοῖς 5 

ἄλλοις ἀδέσι τοῖς στηρίξουσι τὰς σχιξομένας φλέβας 
ἡγοῦμαι γεγονέναι. καὶ γὰρ οὖν καὶ ἡ ϑέσις ἡ αὐτὴ 
κατὰ πάντ᾽ ἐστὶν αὐτῷ τοῖς τοιούτοις ἀδέσι. τὴν μὲν 

676 χορυφὴν ἐκείνοις ἐνηδρακότι | τοῖς μέρεσι τῆς φλεβός, 

ἵνα πρῶτον σχίζεται, τὸ δ᾽ ἄλλο πᾶν ἀνάλογον τῇ 
διαστάσει τῶν ἐκ τῆς σχίσεως γεννωμένων ἀγγείων 

ἐπαυξανομένῳ καὶ μέχρι γε τοσούτου προϊόντι, μέχρι 
περ ἂν xdàxsiva μετέωρα φέρηται. ἡνίκα δ᾽ ἂν πρῶ- 
τον ἐπιβῶσιν αἱ φλέβες αὗται τοῦ κατὰ τὸν ἐγκέφαλον 
αὐτὸν σώματος, ἀπολείπει μὲν αὐτὰς ἤδη τὸ κωνά- 5 

ρίον, ἔδρα δ᾽ αὐτῷ τε τούτῳ καὶ ταῖς φλεψὶν ἅμα 
γίγνεται τὸ ταύτῃ σῶμα τοῦ ἐγκεφάλου. τὸ δ᾽ οἴεσϑαι 

τῆς διόδου τοῦ πνεύματος ἐπιτροπεύειν αὐτό, καὶ τὴν 

τῆς σκωληκοειδοῦς ἐπιφύδσεως ἐνέργειαν ἀγνοούντων 

ἐστὶ καὶ πλέον ἢ κατὰ τὴν ἀξίαν ἀδένι χαριξομένων. so 

εἰ μὲν γὰρ αὐτοῦ γε τοῦ ἐγκεφάλου μόριον ἦν, ὥσπερ 

ὁ πυλωρὸς τῆς γαστρός, ἐνεδέχετ᾽ ἂν αὐτὸν ταῖς ἐκεί- 
νου συστολαῖς καὶ διαστολαῖς συμμεταφερύμενον ἐκ 

τῆς ἐπικαίρου ϑέσεως ἀνοιγνύναι τε καὶ xAsísuw ἐν 
μέρει τὸν πόρον. ἐπεὶ δ᾽ οὔϑ᾽ ὅλως οὐδέν ἐστυν ss 
ἐγκεφάλου μόριον ὁ ἀδὴν οὗτος οὔτ᾽ ἐκ τῶν ὄνδον 
μερῶν τῆς κοιλίας, ἀλλ᾽ ἔξωϑεν αὐτῇ προσήρτηται, 

μι e 

2 verba τὸν δ᾽ — γεγονέναι exc. Orib.III279 | τὸν τῷ B τῷ DU | 
6 ἄλλοις B add. U? in marg., om. DU! || 9 ἐνηδρακότι scripsi: ἐνη- 
δρακόσι codd. | 12 ἐπαυξανομένῳ BCripsi: ἐπαυξανομένου U ἐπαυ- 
ξανόμενον BD | προιόντι BU προϊόν D || 17 ταύτης BD || 19 ἐπιφύ- 
σεως codd. ἀποφύσεως ch || 22 αὐτὸν U αὐτῷ B αὐτὴ D 

a p Bal. 
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πῶς ἂν δύναιτο τηλικαῦτα περὶ τὸν πόρον διαπράτ- 

τεσϑαι μὴ || αὐτοχίνητός γε ὥν; καὶ τί κωλύει, φησί 6ττ 
τις ἴσως, αὐτοκίνητον ὑπάρχειν αὐτόν; τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ 
3| ὅτι οὕτως ὁ μὲν ἀδὴν ἡμῖν ἐπ᾽ ἐγκεφάλῳ δυνάμει 

5. τε καὶ ἀξιώματι τετάξεται, αὐτὸς δ᾽ ὁ ἐγκέφαλος πό- 

θοις μόνον ἔσται πολλοῖς διειλημμένον σῶμα, καϑάπερ 

ὄργανον εἰς ὑπηρεσίαν ἐπιτήδειον τῷ κινεῖν πεφυκότι 
τε καὶ δυναμένῳ; ταῦτα δ᾽ ὅσης ἀγνοίας τε καὶ ἀμα- 
ϑίας ἔχεται, τί δεῖ καὶ λέγειν; ὃ γὰρ ὀνειρώττουσι 

10 μέν, ὡς εἶναι δέον αὐτοῦ zov περὶ τὸν πόρον ἐγκε- 
φάλου μόριον τοιοῦτον, οἷον ἐπιτροπεύειν τε καὶ ἄρ- 
gi τῆς διόδου τοῦ πνεύματος, εὑρεῖν δ᾽ ἀδυνατοῦσιν, 
οὐ τὸ κωνάριόν ἐστιν, ἀλλ᾽ ἡ κατὰ παντὸς ἐχτεταμένη 
τοῦ πόρου σχώληκι παραπλήσιος ἐπίφυσις. ὀνομάξουσι 

15 μὲν οὖν αὐτὴν ἀπὸ μόνου τοῦ σχήματος οἱ περὶ τὰς 
ἀνατομὰς δεινοὶ σκωληκοειδῆ καλοῦντες ἐπίφυσιν. 
ἔχει δ᾽ ὧδέ πως ϑέσεώς τὲ καὶ φύσεως καὶ τῆς πρὸς 

τὰ παρακείμενα μέρη κοινωνίας. ἑκατέρωθεν τοῦ πό- 

θου λεπταὶ καὶ προμήκεις εἰσὶν ἐξοχαὶ τοῦ ἐγκεφάλου, | 
so γλουτία καλούμεναι" μηροῖς ἀνθρώπου μάλιστ᾽ ἂν ὁτ8 

εἰχάσαις ἀλλήλων ἁπτομένοις τὴν ὁμιλίαν αὐτῶν. εἰσὶ 
δ᾽ οἱ διδύμοις εἰκάσαντες αὐτὰ διδύμια καλεῖν εἴλοντο 

μᾶλλον ἢ γλουτία. τινὲς δὲ τὰ μὲν ὁμιλοῦντα τῷ 

3 αὐτὸν ὑπάρχειν D | 3—4 ἄλλο γε ἠδ᾽ (εἰδ᾽ D) οὕτως 
codd.: ἢ ὅτι scripsi ἢ 4 ἐπ᾽ om. codd, add. Ὁ} 4—5 ἐγκεφά 
δυνάμει τε καὶ ἀξιώματι τετάξεται codd. δυνάμει τ᾿ x. p1 
om. b] 8. ὅσης BU ὅτι D | καὶ om. BD 10 αὐτοῦ που] αὐτου 
gov (Ὁ U αὐτὸ B | 13 ἀδυνατοῦσιν BU ἀδύνατον D | 18 οὐ 
Bm. D) verbs ἡ κατὰ πανεὸρ — κυρτότητος (p. 49b. D) exc. 
Orib. III. 280—82 | 14 ἐπίφυσις codd. espe el Jy 16 ul ipusty 
eodd. ἀπόφυσιν ch | 17 πως ὧδε D | 20 γλουττία U | καλούμεναι 
VU καλούμενα cett. | 231—32 εἰδεσι δὲ oi codd. εἰδὶ δὲ τὰ Ὁ 

kh F 



492 DlAAHNOT 

κωναρίῳ σώματα διδύμια καλοῦσι. τὰ δ᾽ ἐφεξῆς αὐτῶν 

γλουτία. τὰ μὲν οὖν ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ μέρη τοῦ 

πόρου τὰ τούτων αὐτῶν ἐστι σώματα, τὰ δ᾽ ἄνωϑεν 
ὑπὸ λεπτοῦ μέν τινος ὑμένος. οὐ μὴν ἀρρώστου γε 

ὄκέπεται, συναπτομένου τοῖς γλουτίοις ἑκατέρωϑεν, s 

ὅστις ὑμὴν ἄχρι τῆς ὀπίσω κοιλίας ἐκτεταμένος τὸ 

κάτω πέρας ἐστὶ τῆς σκωληκοειδοῦς ἐπιφύσεως, οὐδὲν 

ὅμοιον ἐχούσης τοῖς διδύμοις τε καὶ γλουτίοις. ἡ μὲν 

γὰρ πολυειδῶς διήρϑρωται, τὰ δ᾽ ἐστὶν ὑμοιά τε πάντη 
καὶ οὐ πάνυ τι σύνϑετα. πρὸς δὲ τῷ πολυειδῶς διηρ- 10 

ϑρῶσϑαι καὶ δοκεῖν ἐκ παμπόλλων συγκεῖσθαι μορίων 

ὑμέσι λεπτοῖς συναπτομένων ἔτι καὶ τοῦϑ᾽ ἡ σκωλη- 

κοειδὴς ἐπίφυσις ἐξαίρετον ἔχει. κυρτὸν μὲν καὶ λε- 
πτόν ἐστιν αὐτῆς τὸ κατὰ τὴν ὀπίσω κοιλίαν πέρας, 

619 ἵνα [περ εἰς τὸν ἐπικείμενον ὑμένα τελευτᾶν ἐλέγετο" 15 

τὸ δ᾽ ἀπὸ τοῦδε κατὰ βραχὺ προσαυξανομένη vs καὶ 
πλατυνομένη δχεδὸν ἴσον ἴόχει τὸν νῶτον τῇ τῶν 

γλουτίων διαστάσει. καὶ διὰ τοῦτο μακρὰ μὲν ἐχτα- 

ϑεῖσα κατὰ τοῦ πόρου τελέως αὐτὸν ὅλον ἐπιφράττει., 

ἀνακλωμένη δ᾽ εἰς τοὐπίδω συνανασπᾷ μὲν οὕτω τὸν so 
ὑμένα συμφυῆ τοῖς κυρτουμένοις ἑαυτῆς μορίοις ὑπάρ- 

χοντα, τὸν πόρον δ᾽ εἰς τοσοῦτον ἀνοίγνυσιν ὅλον, 

εἷς 0Gov ἂν ἀποχωρήσῃ πρὸς τοὐπίσω. σφαιρουμένης 

γὰρ αὐτῆς κατὰ τὴν ἀνάκλασιν καὶ εἰς αὑτὴν συνιξα- 

νούσης, ὅδον ἀφαιρεῖται τοῦ μήκους, τοσοῦτον ἐπαύ- ss 

1 ἃ vocabulis δ᾽ ἐφεξῆς rursus incipit codicis L pars 
vetustior | 3 ἐστιν αὐτῶν L | 10 πάνυ τι L Orib.: παντὶ DU | 
11 πολλῶν L | 14 αὐτῆς ἐστι D || 16 κατὰ βραχὺ om. D | 
προσαυξανομένη BL προσαυξομένη cett. | 17 icov post νῶτον 
colloc. D om. B | 18 γλουτῶν U | καὶ om. Ὁ || 20 ἀνακλωμένη 
Orib.: ἀνακυκλουμένη codd. | συνανασπᾷ 1, συναποσπᾷ cett. 
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ξεται τοῦ πλάτους" ὥστ᾽ εὐλόγως, ὀλίγον μὲν ἀνακλα- 
σϑείσης καὶ διὰ τοῦτ᾽ ὀλίγῳ πλατυτέρας γενομένης, 
μόνοις τοῖς κατὰ τὴν βάσιν μέρεσι τοῦ πόρου τοῖς 
στενοτάτοις μηκέτ᾽ ἐμβαίνειν δύνασϑαι τὰ κάτωϑεν 

5 αὐτῆς πέρατα, πλέονος δὲ τῆς ἀνακλάσεως γενομένης 
καὶ διὰ τοῦτο καὶ τῆς πλατύτητος ἐπαυξηϑείσης, πλέον 
καὶ τοῦ πόρου διοίγεσϑαι μέρος, ἀεὶ δὲ τοσοῦτον, ὅσον 
ἂν í£xdórov ἀπορρέῃ τῆς ἐμβησομένης αὐτῷ κυρτότη- - 
τος. ἀλλ᾽ οὐκ ἂν || οὐδὲν τούτων οἷόν τ᾽ ἦν γενέσθαι 680 

1o καλῶς, εἰ καὶ σμικρῷ τινι παχυτέραν ἢ καὶ λεπτοτέ- 
ραν τῆς νῦν οὔσης ἡ φύσις ἀπειργάσατο τὴν ἐπίφυσιν. 
ὑπὺ μὲν γὰρ τῆς παχυτέρας οὐδέποτ᾽ ἂν ἐχλείσϑη 
τελέως Ó πόρος, ὡς ἂν μηδ᾽ ἐξικέσϑαι δυναμένης ποτὲ 
τοῖς ἑαυτῆς λεπτοτάτοις εἷς τὰ ἐκείνου στενότατα" 

i5 ὑπὸ δ᾽ «b τῆς λεπτοτέρας οὐ μόνον οὐκ ἂν ἐκλείσϑη 

τελέως, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν ἀνεῴχϑη καλῶς. ἐν μὲν γὰρ τῷ 
κλείεσθαι παρηϑεῖτ᾽ ἄν τι τοῦ πνεύματος, ὡς ἂν μὴ 

πάσης τῆς εὐρύτητος αὐτοῦ κατειλημμένης διὰ τὴν 
λεπτότητα τῆς ἐπιφύσεως" ἀνοιγομένου δέ, πολλὴν 

30 ἐχρῆν πρότερον γενέσθαι τὴν ἀνάκλασιν, ἢ οὐκ ἂν 
ἐμετεωρίσϑη ποτὲ τὰ κυρτὰ πέρατα καὶ ἀπεχώρησε τῆς 

ἐν τῷ πόρῳ βάσεως. καὶ μὴν εἰ βραχεῖ τινι παχυτέ- 
Qug ἢ λεπτοτέρας τῆς σκωληχοειδοῦς ἐπιφύσεως γενο- 
μένης ἀμέτρως τὲ καὶ οὐ καλῶς ἀνοίγνυσθαι καὶ 

35 κλείεσϑαι συνέβαινεν ἂν τῷ πόρῳ, τί χρὴ προσδοκᾶν, 

1 τοῦ πλάτους BLU τὸ πλάτος D | εὔλογον ὡς U εὐλόγως 
ὡς B εὔλογον D | 1—2 ἀνακλασϑείσης scripsi cum cod. B 
apud Orib.: ἀνακλιϑείσης L! ἀνακυκλωθείσης BDL*U ἀνακυλι- 
αϑείσῃς Daremb, | 7 δὲ LU δὴ BD τοσοῦτον ἵν τοσούτω ceti | 
ὅσον L ὕσων U ὅσῳ BD | 8 ἀπορρέῃ Orib. ἀπορῇ codd. eget Ν 
30 εἰ καὶ eU | 139—183. £xieicür, τελέως 1, τ. £A. cett. | 14 τὰ 
τε U | 19 ὡς ἀνοιγομένου DU | 24 τε καὶ L 
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el παμπόλλῳ τινὶ τῆς νῦν οὔσης παρήλλαττεν; ἄρ’ 

οὐ παντάπασι συγχυϑήσεσθαί τε καὶ διαφϑαρήσεσϑαι 
τὸν νῦν ὑπάρχοντα κόσμον αὐτοῖς σύμπαντα; καὶ μὴν 

681 οὐχ ἂν [εὕροις ἀρετῆς κατασκευὴν sig ἔργου συντέ- 
λειαν ἐπιδεῖξαι λαμπροτέραν τῆς οὕτως ἀχριβῶς ἐχού- 5 

ὅης. ὡς, εἶ καὶ βραχὺ μετακοσμηϑείη, διαφϑείρεσϑαι 

τὸ πᾶν. ἔνϑα μὲν γὰρ ἐγχωρεῖ καὶ προσϑέντι καὶ 
ἀφελόντι πολλὰ τῶν ὑπαρχόντων ἔτι μένειν τὸ δη- 
μιούργημα εὔχρηστον, ἐνταῦϑ᾽ οὐκ ἂν δέοι σοφίας 
περιττῆς τῷ δημιουργῷ ἐν οἷς δ᾽, εἰ καὶ βραχύ τι τὸ 

παροφϑείη, τὸ σύμπαν αὐτῷ συναπόλλυται, ἐν τούτοις 

ἐστὶν ἀκριβοῦς τέχνης ἐξέτασις. ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἐν μόνῳ 
τῷ τῆς ἐπιφύσεως ὄγκῳ τὸ παρόραμα τὴν ἀρετὴν τοῦ 

δημιουργήματος διέφϑειρεν,. ἀδιαφϑόρου τῆς ἄλλης 

κατασκευῆς ὑπαρχούσης καὶ μηδὲν μέγα μήτ᾽ ὠφελεῖν τὸ 
μήτε βλάπτειν δυναμένης. ἴσως ἄν τις οὐδὲν ἧττον 
εἷς τύχην ἢ εἰς τέχνην ἀνέφερε τὴν αἰτίαν" ἐπεὶ δ᾽, 

ὕπερ ἐν τῷ μεγέϑει τῆς σκωληκοειδοῦς ἐπιφύσεως, 

τοῦτο κἀν τοῖς ἄλλοις ἐστὶν ἅπασιν, ὅ τι γὰρ ἂν μετα- 

κοσμήσῃς, ἔβλαψας τὴν ἐνέργειαν, ὡς αὐτίκα δὴ μάλα 90 
δεδείξεται. πῶς οὐκ ἄν τις ἄτοπος εἴη τῆς φύσεως 

ἀφαιρούμενος τὴν τέχνην; τά τε γὰρ γλουτία τοσοῦ- 
682 τόν ἐστιν ὑψηλόϊτερα τοῦ πόρου, ὥστ᾽ ἀνακυλιομένην 

ἐπ’ αὐτῶν ὀχεῖσθαι τὴν ἐπίφυσιν, ὅ τε πόρος ὅλος 

ἐπιμήκης ἐγένετο δι᾽ οὐδὲν ἀλλ᾽ (ἣν ἵν᾽ ἡ κίνησις αὐτῆς τ 

πολλὴν ἔχῃ τὴν ἐν τῷ ποσῷ διαφοράν, αἵ v' ἐκ πολ- 

1 παρήλλαττον ΒΗ Ὁ | 8 σύμπασι D | 6 ὡς] πῶς U ἢ 
11 σύμπαν BU πᾶν DL | αὐτῷ om. D | 18 παρόραμα τὴν] παρο- 
ρᾶν μάτην U | 14 ἀδιαφόρου 1, Ι 11 ἐπεὶ δ᾽ BL ἐπειδὴ U | 
20 ἔβλαψας BLU ἔβλαψεν D J 28 ἀνακδκλεισμένην U ἀνακυλιο- 
μένην 1,1 ἀνακεκλιμένην BDL*? | 24 ὅ ve γὰρ BD || 26 ἡ addidi; 
in L post ἀλλ᾽ est rasura | 26 σχῇ L 
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λῶν καὶ σμιχρῶν πυκναὶ GvvÜfGsg τὴν αὐτὴν παρέ- 
χονται χρείαν. ἵνα γὰρ ἡ κατὰ τὸ μᾶλλόν τε καὶ 
ἧττον ἐν τῇ κινήσει διαφορὰ παμπόλλη τις ἧ, πλεί- 
στας αὐτὴν κλάσεις τὲ καὶ καμπὰς ἴσχειν δυναμένην 

s ἐδημιούργησεν. ἐπεὶ δ᾽ ἐκ τούτων ἁπάντων εὐκίνη- 
τός v& καὶ πολυκίνητος ἔμελλεν ἔσεσθαι, καὶ κίνδυνος 

dv κυρτοῖς ἐποχουμένην αὐτὴν τοῖς τῶν γλουτίων 
νώτοις ἀποκυλισϑήσεσθϑαί ποτ᾽ ἐχτὸς αὐτῶν καὶ κατα- 

λείψειν τὸν πόρον, ἐτεχνήσατό τινὰς αὐτῇ πρὸς τὰ 
10 γλουτία συνδέσμους ἡ φύσις, oUg οἱ περὶ τὰς ἀνατο- 

μὰς δεινοὶ τένοντας ὀνομάξουσιν, ὑφ᾽ ὧν ἑκατέρωϑεν 
ἐσφιγμένη τε καὶ κατεχομένη πλανᾶσϑαι κωλύεται. 

καὶ μὲν δὴ καὶ σχληρὰν αὐτὴν ἀπειργάσατο δυσπα- 

ϑείας ἕνεκα, οὐ μὴν εἰς τοσοῦτόν ye σχκληράν, ὡς 
16 μηκέτ᾽ ἐγκεφάλου μέρος ὑπάρχειν, ἀλλὰ κἀνταῦϑ᾽ 

ἀκριβῶς πάνυ μετρήσασα τὴν χρείαν, εἰς ὅσον οἷόν 688 
T ἦν ἐγκέφαλον ἔτι μένουσαν αὐτὴν γενέσϑαι σκλη- 

ράν, tig τοσοῦτον προήγαγεν. ἀλλ᾽ εἰ καὶ τούτων 
ἁπάντων ὑπαρχόντων αὐτῇ, τὰς καμπάς, ἃς ἐκ τῆς 

30 συνθέσεως ἔχει, λοξὰς ἢ εὐθείας ἀπειργάσατο καὶ 

μή, καϑ᾽ ὃν νῦν εἶσι τρόπον, ἐγχαρσίας, οὐδὲν ἂν 
αὐτῶν ὄφελος ἦν. οὔτε γὰρ ἂν ἐσφαιροῦτο, καϑ' ὃν 
εἴρηται τρόπον, εἰ μὴ τὴν εἰς τοὐπίσω φορὰν ἀνακυ- 
λιομένη καμπαῖς ἐγκαρσίαις ἐποιεῖτο, οὔτ᾽ ἄν, ὡς ἐπι- 

35 δέδεικται, κατὰ βραχὺ τὸν πόρον ἀνοιγνύναι τὲ καὶ 
κλείειν ἠδύνατο, ἀλλ᾽ ἣν ἂν ἄχρηστος ἡ τοσαύτη τε 

3 τὸ om. D | ὃ ἁπάντων BL πάντων DU | 7 γλουτίοις U || 
9 verba ἐτεχνήσατό — χωλύεται exc, Orib. IIT 289 | 16 οἷον L 
om, cett. | 17 τ᾽ ἦν LU τὴν cett. 1 ἐγκέφαλον LU ἐγκεφάλου 
cett, | 19 ἃς 1, τὰς cett. | 30 ἔχει BLU | λοξὰς ἔχειν D | 23—24 
ἀνακυλιομένη BLU -μένην D | 26 ἐδύνατο U | τε om. 

— 
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καὶ τοιαύτη κατασκευὴ πάντων τῶν περὶ τὸν πόρον 
σωμάτων, ἑνὸς τούτου παραλειφϑέντος. δῆλον δ᾽ ἤδη 
τοῖς y& προσεσχηκόσι τῷ λόγῳ τὸν νοῦν, ὡς, εἰ καὶ 
τῶν ἄλλων τι τῶν εἰρημένων μεταχοσμηϑείη, πολλαχῇ 
μὲν βλαβῆναι μόνον, ἔστιν ὅπῃ δὲ καὶ τελέως ἀπολέ- 
69e. συμβήσεται τὴν ἐνέργειαν. ὥστ᾽ ἐγὼ μὲν οὐκ 
ἔχω συμβαλεῖν, ὅτῳ τις ἂν ἐπιχειρήσειε τρόπῳ δει- 
κνύναι ταῦτα μὴ οὐ τῆς ἀκριβεστάτης τέχνης ὑπάρ- 
χειν ἔργα. 

1 τῶν πάντων L | 8 γε om. L | 8 μὴ ob BLU μὴ D | 
9 τέλος τοῦ ἢ λόγου B Γαληνοῦ περὶ χρείας μορίων βιβλίον 
ὔγδοον 1, 

Addenda et corrigenda. 

p. 16,10 fort. χρηστὸν. 
p. 168,4 fort. ϑαυμάσειν. 
p. 248,8 legendum: ἐβίουν et in adnot. crit. 

addendum: ἐβίων codd. 
. 265,12 leg. ματαιοπόνον. 
. 898, 26 in adnot. crit. leg. τούτον Caius. 

. 462,1 ]leg. χοριοειδῇ. 

.452,3 leg. ψαλιδοειδὲς. - Ὁ Ὁ UO 
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